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Revista Vestitorul Evangheliei Harului este o revistă trimestrială care conține o se-
lecție de predici și articole cristocentrice. Fiecare număr al revistei se concentrează 
pe o anumită temă. Revista poate fi folosită pentru studiu personal, ucenicizare, în-
chinare în familie sau pregătirea predicilor. 

 

CUPRINS: 

4    |  Închinarea în familie – Arthur W. Pink (1886-1952) – oferă un îndemn 
biblic familiilor, și mai ales capilor acestora, să se achite de responsa-
bilitatea biblică a conducerii membrilor familiilor lor în adevărul Scrip-
turii, spre gloria lui Dumnezeu. 

11 |   Responsabilitățile soților și ale soțiilor – Richard Steele (1629-1692) – 
identifică principalele responsabilități biblice ale soțului respectiv so-
ției, și analizează dimensiunile, modelul și demonstrarea acestora 
acestor responsabilități, înrădăcinându-le în modelul lui Hristos și al 
Bisericii Lui.  

39 |  Familia credincioasă – John Bunyan (1628-1688) – arată principalele 
trăsături și responsabilități ale membrilor familiei creștine și anali-
zează diferitele obiecții sau circumstanțe aparent problematice. 

73 |  Sângele stropirii și copiii – Charles H. Spurgeon (1834-1892) – pleacă 
de la eliberarea Israelului din Egipt și de la obligația evreilor de a păs-
tra o amintire perpetuă a sângelui stropirii, și aplică aceste lucruri la 
educația copiilor în familiile creștine. 

93 |  Copiii, educați pentru Hristos – Edward W. Hooker (1794-1875) – un 
apel cald, dar în același timp serios, adresat părinților, spre a-și crește 
și pregăti copiii pentru lucrarea de înaintare a Împărăției lui Hristos în 
toată lumea. 
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Folosește literatura Chapel Library pentru evanghelizare și ucenicizare. Printre autorii pe 

care îi publicăm se numără Spurgeon, Pink, Bonar, Ryle și alți autori puritani. O parte a 
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Pentru cititorii în limba engleză, puteți studia Biblia prin cele 50 cursuri care folosesc re-

surse clasice, scrise în secolele anterioare (în limba engleză). 

 

Chapel Library este o lucrare a credinței, care se sprijină în totalitate pe credincioșia lui 

Dumnezeu. De aceea, noi nu solicităm donații, dar primim cu recunoștință susținere finan-
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ÎNCHINAREA ÎN FAMILIE 

Arthur W. Pink (1886-1952) 

 

Există unele practici și mijloace ale harului care sunt 

foarte importante și despre care Cuvântul lui Dumnezeu vor-

bește în mod implicit, dar pentru care avem foarte puține 

porunci exprese și clare; mai degrabă am spune că suntem 

lăsați să le preluăm din exemplul unor oameni sfinți din Cu-

vânt și din diferite circumstanțe în care ei s-au aflat. Prin 

această modalitate de a ne da învățătură primim răspuns cu 

privire la un important obiectiv: se face astfel testarea stării 

inimilor noastre. Ea slujește la a scoate la iveală dacă nu 

cumva cei ce se consideră creștini neglijează o îndatorire 

care este prezentată implicit în Cuvânt, și asta doar pentru 

că nu există o poruncă explicită care să ceară acea îndatorire. 

Astfel iese la lumină mai mult din starea reală a sufletelor 

noastre și se descoperă dacă avem sau nu o dragoste arză-

toare pentru Dumnezeu și pentru slujirea Lui. Aceste re-

marci sunt aplicabile atât închinării în cadrul bisericii cât și 

închinării în familie. Totuși, nu este deloc dificil să dovedim 

validitatea obligației creștine a practicării evlaviei în familie. 

Să ne uităm mai întâi la exemplul lui Avraam, tatăl ce-

lor credincioși prietenul lui Dumnezeu. El a primit binecu-

vântarea din partea lui Iehova în contextul în care Dumne-

zeu a vorbit despre el cu referire la practicarea credinței în 
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familie: „Căci Eu îl cunosc și știu că are să le poruncească 

fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului, făcând ce 

este drept și bine” (Geneza 18:19). Patriarhul este lăudat aici 

pentru că își învăța copiii și slujitorii în cea mai importantă 

dintre toate îndatoririle – „calea Domnului” – adevărul des-

pre Persoana Lui glorioasă, despre poruncile Lui înalte pen-

tru noi, despre cerințele Lui din partea noastră. Observați 

cuvintele „are să le poruncească”, altfel spus, el va folosi au-

toritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o ca tată și cap al familiei 

pentru a se îngriji de împlinirea îndatoririlor evlaviei în fa-

milie. De asemenea, Avraam s-a rugat și a dat învățătură fa-

miliei sale, căci oriunde și-a ridicat cortul, acolo el „a zidit 

un altar Domnului” (Geneza 12:7; 13:4). Acum, cititorii mei, 

am putea foarte bine să ne întrebăm pe noi înșine: „Suntem 

noi sămânța lui Avraam (Galateni 3:29) dacă nu facem „fap-

tele lui Avraam” (Ioan 8:39) și dacă neglijăm responsabilita-

tea închinării în familie? Exemplele altor oameni sfinți sunt 

asemănătoare celui al lui Avraam. Gândiți-vă la hotărârea 

evlavioasă a lui Iosua, care a afirmat înaintea poporului Is-

rael: „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnu-

lui” (24:15). Nici poziția înaltă pe care o avea și nici respon-

sabilitățile publice presante care cu siguranță îi umpleau 

programul zilnic nu au fost lăsate să îi distragă atenția de la 

bunăstarea spirituală a familiei lui. Mai apoi, când David a 

adus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, cu bucurie 
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și recunoștință, după ce s-a achitat de îndatoririle sale pu-

blice, el „s-a întors să-și binecuvânteze casa” (2 Samuel 

6:20). Dincolo de aceste exemple minunate, putem să facem 

referire la situațiile altora, precum Iov (1:5) sau Daniel 

(6:10). Dacă ar fi să ne limităm la o singură persoană din 

Noul Testament, am putea să ne gândim la istoria lui Timo-

tei, care a fost crescut într-o familie evlavioasă. Pavel l-a che-

mat să-și amintească de „credința lui neprefăcută” și a adă-

ugat, „care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta 

Eunice”. Nu este de mirare de ce apostolul a putut să îi spună 

„din pruncie cunoști Sfintele Scripturi” (2 Timotei 3:15)! 

Pe de altă parte, putem observa ce avertismente înfri-

coșate sunt făcute împotriva acelora care neglijează această 

responsabilitate. Ar trebui să ne întrebăm câți dintre cititorii 

noștri s-au gândit cu seriozitate la următoarele cuvinte dă-

tătoare de fiori: „Varsă-Ți urgia peste neamurile care nu Te 

cunosc, și peste popoarele [familiile, cf. KJV] care nu cheamă 

Numele Tău” (Ieremia 10:25)! Cât de grav trebuie să fie să 

descoperim că familiile care nu se roagă sunt aici puse pe 

picior de egalitate cu păgânii care nu Îl cunosc pe Domnul! 

Oare ar trebui să ne surprindă acest lucru? Iată, sunt multe 

familii păgâne care se alătură în închinare înaintea falșilor 

lor idoli. Nu îi fac oare aceștia de rușine pe miile de creștini? 

Observați, de asemenea, că Ieremia 10:25 pronunță un bles-

tem înfricoșător asupra ambelor categorii de oameni: 
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„varsă-Ți urgia peste...” Cu ce forță ar trebui să ne vorbească 

aceste cuvinte! 

Nu este suficient să ne rugăm în cămăruțele noastre, la 

nivel individual. Ni se cere să-L onorăm pe Dumnezeu și în 

familiile noastre. Întreaga familie ar trebui să se adune pen-

tru a se pleca înaintea Domnului – părinți și copii, stăpâni și 

slujitori – cel puțin de două ori pe zi, dimineața și seara, pen-

tru a-și mărturisi păcatele, pentru a aduce mulțumiri pentru 

îndurările lui Dumnezeu, pentru a căuta ajutorul și binecu-

vântarea Lui. Niciunui lucru nu ar trebui să i se permită să 

interfereze și să împiedice această responsabilitate: toate ce-

lelalte treburi din familie ar trebui să fie lăsate deoparte. Ca-

pul familiei este acela care trebuie să conducă devoțiunea 

dar, dacă el este absent sau grav bolnav, ori dacă este necre-

dincios, atunci soția ar trebui să îi ia locul. Închinarea în fa-

milie n-ar trebui omisă în niciun fel de circumstanțe. Dacă 

vrem să ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu asu-

pra familiilor noastre, atunci membrii lor ar trebui să se 

adune zilnic pentru laudă și rugăciune. Promisiunea Lui 

este: „voi cinsti... pe cine Mă cinstește”. 

Un autor din vechime spunea foarte bine că „o familie 

fără rugăciune este ca o casă fără acoperiș, deschisă și ex-

pusă tuturor furtunilor cerului”. Toate mângâierile noastre 

obișnuite și toate îndurările temporare izvorăsc din dragos-

tea și bunătatea Domnului, și cea mai bună modalitate prin 
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care putem să răspundem acesteia este să aducem recunoș-

tință înaintea Lui, împreună, pentru bunătatea arătată față 

de noi, ca familie. Scuzele și obiecțiile aduse în fața acestei 

responsabilități sacre sunt inutile. În ce fel ne va fi de folos 

să spunem că n-am avut timp sau că am muncit din greu de 

dimineață până seara, atunci când vom da socoteală înaintea 

lui Dumnezeu pentru felul în care am gestionat lucrurile în 

familiile noastre? Cu cât sunt mai presante treburile noastre 

temporare, cu atât mai mare este nevoia noastră după bine-

cuvântările spirituale. Niciun creștin nu poate pretinde că el 

nu este calificat pentru o astfel de lucrare. Darurile și talanții 

se dezvoltă prin utilizarea, nu prin neglijarea lor. 

Închinarea în familie ar trebui făcută cu reverență, sâr-

guință și simplitate. Într-un astfel de context, cei mici își vor 

căpăta primele impresii și își vor forma primele concepții 

despre Domnul Dumnezeu. De aceea, este necesară grija de-

osebită așa încât să nu li se ofere o falsă idee cu privire la 

Persoana divină, motiv pentru care trebuie să existe un echi-

libru în insistența pe trăsături precum transcendența și ima-

nența Lui, sfințenia și îndurarea Lui, măreția și blândețea 

Lui, dreptatea și harul Lui. Închinarea ar trebui să înceapă 

cu câteva cuvinte în rugăciune, invocând prezența și binecu-

vântarea lui Dumnezeu. Ar trebui să urmeze un scurt pasaj 

din Cuvântul Lui, însoțit de scurte comentarii. Pot fi cântate 

două sau trei versete din Psalmi. Apoi puteți încheia cu o ru-

găciune de dedicare în mâinile lui Dumnezeu. Chiar dacă am 
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putea să nu fim în măsură să ne rugăm folosind cuvinte de-

osebite, ar trebui totuși să ne rugăm fierbinte. Rugăciunile 

care prevalează sunt, de regulă, cele scurte. Atenție să nu îi 

obosiți pe cei mici. 

Avantajele și binecuvântările închinării în familie sunt 

incalculabile. În primul rând, închinarea în familie va pre-

veni multe păcate. Ea uimește sufletul, aduce asupra lui un 

simțământ al măreției și autorității lui Dumnezeu, așază îna-

intea minții adevăruri solemne și aduce asupra familiei bi-

necuvântări din partea lui Dumnezeu. Evlavia personală în 

familie este un mijloc care are influență puternică, cu binecu-

vântarea lui Dumnezeu, asupra evlaviei celor mai mici. Copiii 

sunt în mare măsură ființe care imită, cărora le place să co-

pieze ceea ce văd în alții. 

„El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, și a 

poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie 

cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor 

naște, și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea 

copiilor lor; pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dum-

nezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, și să păzească po-

runcile Lui” (Psalmii 78:5-7). Oare cât de mult din starea spi-

rituală și morală groaznică a maselor din zilele noastre poate 

fi cauzată de neglijarea de către capii de familie a acestei res-

ponsabilități? Cum ar putea cei care neglijează închinarea la 

Dumnezeu în familiile lor să caute pacea și mângâierea? Ru-
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găciunea zilnică în familie este un mijloc binecuvântat al ha-

rului și poate îndepărta acele patimi nefericite față de care 

natura noastră comună, omenească, este expusă. În final, ru-

găciunea în familie ne aduce în prezența și binecuvântarea 

Domnului. Există o promisiune a prezenței Lui aplicabilă în 

mod special acestei responsabilități (v. Matei 18:19-20). 

Mulți au găsit în închinarea în familie acel ajutor și părtășie 

cu Dumnezeu pe care le-au căutat și nu le-au găsit atât de 

mult în rugăciunea privată. 

*  *  * 

Arthur W. Pink (1886-1952) – păstor, învățător biblic itinerant, 

autor prolific al unei serii voluminoase de studii asupra Scripturi-

lor și al multor cărți, inclusiv bine-cunoscutul titlu, „Suveranitatea 

lui Dumnezeu”. S-a născut în Marea Britanie, a imigrat în Statele 

Unite dar, mai târziu, în anul 1934, s-a întors în țara natală. 

*  *  * 

„Rugăciunea în familie și amvonul constituie trambuli-

nele protestantismului! Fiți siguri de faptul că, atunci 

când evlavia în familie decade, viața spirituală va slăbi. 

Văzând faptul că, în Europa, credința biblică a început cu 

o familie convertită, ar trebui să căutăm convertirea tu-

turor familiilor noastre și să păstrăm în căminele noastre 

acea practică bună și sfântă a închinării în familie.”                         

– Charles H. Spurgeon 

  



 

  



RESPONSABILITĂȚILE SOȚILOR                         

ȘI ALE SOȚIILOR 

Richard Steele (1629-1692) 

 

„Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și 

nevasta să se teamă de bărbat” (Efeseni 5:33) 

 

Căsnicia este temelia oricărei societăți, așa că acest su-

biect este unul foarte important. Desigur, explicarea respon-

sabilităților maritale este un lucru mult mai ușor decât a te 

convinge să te achiți de ele. Supune-ți voia în fața Scripturii, 

nu invers. Pune la inimă îndemnul din Efeseni 5:33. 

1. Legătura 

„Încolo” constituie elementul de tranziție de la realita-

tea spirituală a relației dintre Hristos și Biserică. El are sen-

sul că, în ciuda idealului de neatins, ar trebui să te străduiești 

să îl atingi, sau, datorită acelui exemplu nobil, ar trebui să îl 

imiți în relația ta cu soțul/soția. 

2. Direcția 

A. Obligația universală. „Fiecare dintre voi”, ne arată 

că este obligația tuturor, indiferent cât de bun ești tu sau cât 

de rău este partenerul tău de viață. Toți soții au dreptul la 

respect din partea soțiilor lor, indiferent dacă sunt înțelepți 

sau nebuni, inteligenți sau mai înceți la minte, pricepuți sau 
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neîndemânatici. Toate soțiile au dreptul la dragoste din par-

tea soților lor, indiferent dacă sunt frumoase sau urâte, bo-

gate sau sărace, supuse sau rebele. 

B. Aplicația specifică. „În particular”, fiecare soț și fiecare 

soție trebuie să aplice această poruncă în cazul lor specific. 

3. Sumarul îndatoririlor 

A. Îndatorirea fiecărui soț: să își iubească soția. Aceasta 

nu este o banală îndatorire, ci le include pe toate celelalte. El 

ar trebui să o iubească așa cum se iubește pe sine. Aceasta se 

referă deopotrivă la felul în care trebuie să o iubească (re-

gula de aur) și la motivația pentru care este chemat să o iu-

bească (întrucât ei sunt în realitate un singur trup, așa încât 

dragostea față de ea va conduce la binecuvântări pentru el). 

B. Îndatorirea fiecărei soții: să se teamă (gr.) sau să îl 

respecte pe soțul ei, atât în ce privește persoana cât și statu-

tul lui. Aceasta trebuie să includă dragostea, pentru că, dacă 

îl iubește, va încerca să îi fie plăcută și să evite să îl jignească. 

Doctrina: fiecare soț trebuie să își iubească soția ca 

pe sine însuși, și fiecare soție trebuie să își respecte soțul. 

Ține minte că acesta este sfatul Creatorului tău, pre-

zentat clar în Vechiul și Noul Testament, deopotrivă de Pa-

vel, apostolul Neamurilor (Efeseni 5:22; Coloseni 3:18) și de 

Petru, apostolul Evreilor (1 Petru 3:1). Cele două responsa-

bilități, anume dragostea din partea soțului și respectul din 
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partea soției, nu sunt cuprinzătoare, ci ele sunt menționate 

în mod specific fie pentru că aici stau cele mai dese eșecuri 

ale fiecăruia, fie pentru că ele cuprind toate celelalte respon-

sabilități ale lor. O altă explicație este că ceea ce soții au ne-

voie cel mai mult este respectul și ceea ce soțiile au nevoie 

cel mai mult este dragostea, fiecare din partea celuilalt. Sfa-

turile lui Dumnezeu nu țintesc doar ca noi să avem viața veș-

nică, ci și să avem parte de mângâiere aici și acum. O căsnicie 

evlavioasă este ca un colț de cer pe pământ. Analiza acestor 

responsabilități ar trebui să ne smerească în ce privește eșe-

curile noastre din trecut și să ne provoace în ce privește îm-

bunătățirea lor pe viitor. 

RESPONSABILITĂȚILE AMÂNDURORA 

1. Să locuiască împreună. El trebuie să îi „lase pe tatăl 

său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa” (Geneza 2:24), 

iar ea trebuie să „uite pe poporul ei și casa tatălui ei” (Psalmii 

45:10). El trebuie să „locuiască împreună cu soția lui” (1 Pe-

tru 3:7, cf. KJV), iar ea trebuie să nu se „despartă de bărbatul 

ei” chiar dacă el este un necredincios (1 Corinteni 7:10). Ce-

lelalte responsabilități ale căsniciei le cer soților să trăiască 

împreună, să aibă relații intime regulate, lucruri pe care și 

le datorează reciproc (1 Corinteni 7:3-5). Vechiul Testament 

le interzicea soților să meargă la război în decursul primului 

lor an de căsnicie (Deuteronom 24:5). Acest lucru demon-

strează importanța ca cei doi să locuiască împreună. 
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2. Să se iubească reciproc. Aceasta este deopotrivă res-

ponsabilitatea soțului (Coloseni 3:19) și a soției (Tit 2:4). 

Dragostea este motivul măreț și bucuria căsniciei. Această 

dragoste nu este pur și simplu un sentiment romantic, ci o 

iubire autentică și constantă, manifestată prin grija reci-

procă „cu căldură, din toată inima” (1 Petru 1:22). Dragostea 

maritală nu se poate baza pe frumusețe sau bogăție, căci 

aceste lucruri sunt trecătoare, și nici măcar pe evlavie, căci 

și ea poate să decadă. Ea trebuie să se bazeze pe porunca lui 

Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată. Jurământul căsni-

ciei obligă persoanele care îl fac să continue să se iubească 

„la bine și la rău”, iar ei trebuie să privească unul la celălalt 

țintind fiecare tot ce este mai bun în această lume pentru 

celălalt. Dragostea maritală trebuie să fie durabilă, neînce-

tând chiar după ce moartea a frânt acea legătură (Proverbe 

31:12). Această dragoste autentică, din inimă, aduce mulțu-

mire și mângâiere adevărată. Ea ne păzește împotriva 

curviei și a geloziei. Ea previne sau diminuează necazurile 

din familie. Fără ea, căsnicia este ca un os fără ligamente. 

Durerea continuă până ce legătura este restaurată. 

3. Să rămână credincioși unul altuia. Fiecare bărbat 

trebuie să-și aibă propria soție și fiecare soție propriul băr-

bat, și doar atât (1 Corinteni 7:2). Imitați-l pe primul Adam, 

care a avut o singură soție, și pe cel de-al doilea Adam, care 

are o singură Biserică. Legământul căsniciei vă atașează pe 
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voi doi ca fiind cel mai drag, cel mai suav și cel mai bun din-

tre legămintele din lume. Cea mai neînsemnată infidelitate, 

chiar dacă se manifestă doar în inimă, poate să conducă la 

curvie în adevăratul sens al cuvântului. Fără pocăință, adul-

terul distruge fericirea pământească și așteptarea rezonabilă 

a cerului. Ea aproape că distruge căsnicia, iar în Vechiul Tes-

tament era considerată o ofensă care cerea pedeapsa capitală 

(Deuteronom 22:22). Fiți atenți ca să vă îngrijiți să evitați 

disputele care să ducă la un astfel de păcat. Bărbatul care nu 

este mulțumit cu o singură femeie nu va fi niciodată mulțu-

mit cu oricâte femei ar avea, pentru că acest păcat nu are 

limite. De asemenea, credincioșia implică păstrarea secrete-

lor reciproce. Ele nu trebuie dezvăluite decât în circumstanța 

când există o obligație mai mare. A dezvălui secretele soțului 

sau soției tale este un lucru rău când se petrece accidental, 

este și mai rău când este rezultatul obiceiului, și este cel mai 

rău atunci când gestul este motivat de ură. 

4. Să se ajute reciproc. Soția trebuie să fie un „ajutor 

potrivit pentru soț” (Geneza 2:18), iar acest lucru implică 

faptul că ei trebuie să se ajute unul pe altul. Iată în ce lucruri 

ar trebui să se manifeste acest ajutor reciproc: 

A. În munca lor. Dacă ea lucrează acasă iar el muncește 

în afara casei, munca amândurora ar trebui să fie mai 

ușoară. În ce privește motivația, soțul ar trebui să acorde 

atenție tuturor lucrurilor spuse în cartea Proverbelor, iar so-

ția ar trebui să acorde atenție în special ultimului capitol. 
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B. În suferințele lor. Chiar dacă cei proaspăt căsătoriți 

se așteaptă doar la fericire în căsnicia lor, suferințele și ne-

cazurile vor veni neîndoielnic (1 Corinteni 7:28). V-ați putea 

confrunta cu pierderea bunurilor voastre pământești, cu boli 

în copiii voștri, cu suferințe din partea prietenilor și a vrăj-

mașilor voștri. Cei doi trebuie să fie cei mai buni prieteni 

unul pentru altul, în orice circumstanță. 

C. În dedicarea lor pentru Hristos. Trăiți „ca unii care 

veți moșteni împreună harul vieții” (1 Petru 3:7). Scopul cel 

mai înalt al căsniciei este acela de a urmări fericirea veșnică 

a celuilalt. În acest sens, conlucrarea este foarte importantă. 

Cunoștințele lui ar trebui să ajute la alungarea ignoranței ei, 

iar zelul ei să alunge descurajarea lui. Când soțul este acasă, 

el trebuie să se roage și să dea învățătură familiei sale, să 

sfințească ziua Domnului, dar, în absența lui, ea trebuie să 

preia aceste responsabilități. 

5. Să fie răbdători unul cu celălalt. Noi avem această 

responsabilitate față de toți, dar ea trebuie manifestată în 

special față de partenerul de viață (Efeseni 4:31-32). În căs-

nicie există multe ispite de a deveni nerăbdători! Tempera-

mentul fierbinte dă naștere unor adevărate războaie civile în 

interiorul familiei, și niciun lucru bun nu poate să rezulte 

vreodată din aceasta. Amândoi aveți nevoie de un duh blând 

și smerit. Învățați cum să păziți pacea dintre voi. Abțineți-vă 

până când furtuna a trecut. Nu sunteți doi îngeri care s-au 

căsătorit, ci doi copii păcătoși ai lui Adam. Treceți cu vederea 
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greșelile mărunte și fiți grijulii atunci când le confruntați pe 

cele mai însemnate. Recunoașteți-vă reciproc greșelile și 

mărturisiți-le pe toate lui Dumnezeu. Supuneți-vă mai de-

grabă unul altuia, decât diavolului (Efeseni 4:27). 

6. Să încurajeze mântuirea reciprocă. 1 Corinteni 7:16 

insinuează că marea noastră îndatorire este cea de a pro-

mova mântuirea partenerului nostru de viață. La ce bun ne-

ar fi să ne bucurăm de căsnicie acum, pentru ca în final să 

mergem în Iad împreună? Dacă lași ca soția ta să fie con-

damnată, unde este dragostea ta? Amândoi ar trebui să își 

cerceteze reciproc starea spirituală și să se folosească de mij-

loacele rânduite pentru îmbunătățirea ei. Sfântul Ioan Gură 

de Aur (c. 347-407) spunea: „Amândoi să meargă la biserică, 

apoi să discute predica împreună”. Dacă amândoi sunt deja 

creștini, atunci ar trebui să facă tot ceea ce pot pentru a se 

ajuta reciproc să devină și mai sfinți. Vorbiți adesea despre 

Dumnezeu și despre lucrurile spirituale. Fiți împreună pele-

rini către Cetatea cerească. 

7. Să întrețină relații sexuale în mod regulat, dar cu mo-

derație. „Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să 

fie nespurcat, căci Dumnezeu îi va judeca pe curvari și pe 

preacurvari” (Evrei 13:4). Relațiile intime în căsnicie sunt 

rânduite pentru a remedia dorințele necurate, pentru a le 

preveni, nu pentru a le stimula. Nu poți să îți împlinești orice 

nebunie sexuală pe care ți-o imaginezi cu soția ta, doar pen-

tru că sunteți căsătoriți. Faptul că ai o sticlă de vin în casa ta 
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nu îți dă permisiunea să te îmbeți. Fiți moderați și sensibili. 

De exemplu, ați putea să vă abțineți pentru o vreme, pentru 

a vă dedica rugăciunii (1 Corinteni 7:5). Noi trebuie să de-

monstrăm reverență față de Dumnezeu și respect reciproc 

chiar și în relațiile noastre intime din căsnicie. Adevărata 

dragoste nu se poartă niciodată bădărănește. 

8. Să caute binele celuilalt în toate lucrurile. Ajutați-vă 

unul pe altul în chestiuni de sănătate și fiți bolnavi împre-

ună, cel puțin în duhul vostru. N-ar trebui ca unul să fie bo-

gat și altul să ducă lipsă. Promovați reciproc o bună reputație 

a celuilalt. Un soț se îngrijește în mod natural de lucrurile 

care țin de această lume, de felul în care să fie plăcut soției 

lui, iar soția procedează la fel (1 Corinteni 7:33-34). Acest 

lucru aduce cinste credinței lor, mângâiere în viețile lor și o 

binecuvântare asupra a tot ceea ce ei au. Ar trebui să fie pri-

eteni apropiați, să plângă și să râdă împreună, așa încât ni-

mic altceva să nu le separe interesele, decât moartea. 

9. Să se roage unul pentru altul. Petru avertizează în acest 

sens, spunându-ne că este posibil ca „rugăciunile lor să nu fie 

împiedicate” (1 Petru 3:7), ceea ce ne sugerează că cei doi soți 

ar trebui să se roage unul pentru celălalt și împreună. „Isaac s-

a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă” (Geneza 

25:21). Desigur, trebuie să ne rugăm pentru toți, dar în special 

pentru partenerul de viață. Cea mai curată formă a dragostei 

este exprimată prin rugăciunea fierbinte, iar rugăciunea va în-

flăcăra dragostea. Căutați să aveți timp de rugăciune împreună. 
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Bolton se ruga zilnic de două ori personal, de două ori cu soția 

lui și de două ori cu familia lui. Rugăciunea înalță căsnicia creș-

tină deasupra căsniciei celor necredincioși. 

RESPONSABILITATEA SPECIALĂ A SOȚULUI:                 

DRAGOSTEA 

Dragostea este fundamentul tuturor celorlalte respon-

sabilități pe care soțul le are față de soția lui. Orice lucru de-

curge din iubire. Fără dragoste, orice achitare de responsa-

bilitățile față de soție este un lucru greu. Blândețea, cinstea, 

grija și bunătatea sunt pur și simplu niște raze care pleacă 

din soarele dragostei. 

1. Dimensiunile dragostei unui soț evlavios 

Dragostea soțului pentru soția lui este aplicabilă în 

mod special acestei relații. Ea este deosebită chiar și de dra-

gostea părintească sau de instinctul matern al animalelor. 

A. Temeiul ei. Tu ești căsătorit cu ea, iar Dumnezeu le 

poruncește soților să-și iubească soțiile. Aceasta este o po-

runcă veșnică, și rămâne în picioare, chiar dacă soția ta 

poate să devină mai puțin atractivă în multe feluri, odată cu 

trecerea anilor. 

B. Aria de cuprindere a ei. Trebuie să iubești atât tru-

pul cât și sufletul ei. De aceea, ar trebui să îți alegi o soție 

care este atractivă deopotrivă fizic și spiritual, altfel îi vei 

face un deserviciu. 
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C. Gradul ei. Dragostea pentru soție trebuie să fie su-

perioară iubirii pe care soțul o are pentru oricine altcineva, 

chiar și față de părinții lui sau față de copii, cu siguranță față 

de orice altă persoană din afara familiei. „Fii îndrăgostit ne-

curmat de dragostea ei” (Proverbe 5:19). 

D. Durata ei. „Tot timpul” (Proverbe 5:19), nu doar în 

public, ci și în viața privată, nu pentru o săptămână, o lună 

sau un an, ci până la moarte. Dragostea ta pentru soție tre-

buie să crească zilnic, odată cu trecerea anilor. Ai avut parte 

și te-ai bucurat de frumusețea și puterea ei? De ce să nu te 

bucuri de ea și când au apărut ridurile și neputințele? Dră-

gălășenia interioară de regulă crește pe măsură ce cea exte-

rioară decade. Există multe motive biblice în favoarea iubirii 

perpetue din partea soțului pentru soția lui. 

2. Modelul dragostei unui soț evlavios 

A. Dragostea lui Isus Hristos pentru Biserica Lui. „Băr-

baților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica” 

(Efeseni 5:25)... „îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hris-

tos Biserica” (5:29). Chiar dacă noi nu putem atinge nivelul 

dragostei lui Hristos, totuși calitatea dragostei noastre tre-

buie să fie aceeași. Așadar, cum Își iubește Hristos Biserica? 

1) Autentic, fără ipocrizie. Dragostea Lui a fost atât de 

reală și intensă, încât El a murit pentru Biserică. 

2) Necondiționat, fără așteptări sau condiții. El s-a dat 

la moarte pentru a-Și curăța Biserica, prin asta implicându-
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se faptul că ea nu avea anterior o frumusețe. Soțul trebuie să 

stimuleze dragostea soției prin dragostea lui. Adevărata dra-

goste are mai mult de-a face cu binele obiectului iubit decât 

cu binele personal. 

3) Sfânt, fără pată. Hristos a iubit Biserica „ca s-o sfin-

țească și s-o curețe prin spălarea apei, prin Cuvânt” (5:26, 

cf. KJV). Acest lucru îl învață pe soț să se străduiască să 

crească sfințenia soției sale. 

4) Mult, fără comparație. „Nu este mai mare dragoste 

decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi” (Ioan 15:13). 

Iată ce a făcut Hristos pentru Biserica Lui (5:25). 

5) Constant, fără schimbare. El a iubit-o și o va iubi 

până în clipa când o va prezenta înaintea Lui „slăvită, fără 

pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și 

fără prihană” (Efeseni 5:27). Chiar dacă ar avea de multe ori 

motive să renunțe, Hristos continuă să o iubească, iar soții 

ar trebui să imite exemplul Lui. Niciun comportament greșit 

din partea ei nu poate fi un motiv suficient ca el să înceteze 

să o iubească. 

6) Activ, fără neglijență. El „o hrănește și o iubește” 

(5:29). El trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru 

a acoperi toate nevoile ei, în ce privește susținerea, prietenia 

constantă sau grija pentru slăbiciunile și bolile ei. 

B. Dragostea soțului pentru sine. „Tot așa trebuie să-și 

iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor” (5:28). 
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„Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine” 

(5:33). Deși acest model este inferior dragostei lui Hristos 

pentru Biserica Lui, totuși este mai ușor de înțeles. 

1) Blândă. Nu este nimeni care să trateze rănile și du-

rerile noastre mai blând decât noi înșine. „Nimeni nu și-a 

urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag” 

(5:29). Soțiile sunt asemenea paharelor de cristal – se sparg 

ușor dacă nu ne purtăm cu atenție cu ele. Femeile sunt mult 

mai predispuse la temeri, patimi și dureri. 

2) Bucuros. Nimeni nu este mai predispus să-l ajute pe 

altul decât pe sine. Adesea se întâmplă ca până și cei mai 

buni prieteni să te trădeze, dar tu vei continua să te ajuți 

singur. Așadar, fii gata să-ți ajuți întotdeauna soția. Dacă își 

face loc vreun nor între voi, alungați-l cu dragostea voastră. 

Nu vei putea rămâne îndelung mânios pe tine însuți. N-ar 

trebui să aveți nevoie de vreun mediator. 

3. Demonstrarea dragostei unui soț evlavios 

A. În vorbire 

1) El o învață. „Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul 

vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre” (1 Petru 3:7). 

Dacă dorește să învețe ceva, ea ar trebui să își „întrebe băr-

batul acasă”, nu să vorbească în biserică (1 Corinteni 14:35). 

Vai de acel soț căruia îi lipsește fie dorința, fie îndemânarea 

de a-și învăța soția! Ar trebui să le capete prin orice efort. 

Altfel, ea ar putea ajunge să îl blesteme pe veci în Iad! 
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2) El o mustră. „Dragostea acoperă o sumedenie de pă-

cate” (1 Petru 4:8), așa că el ar trebui să îi treacă cu vederea 

multe greșeli. Mustrarea este asemenea sabiei, care este mai 

blândă cu folosirea. Totuși, dragostea adevărată cere uneori 

mustrarea, dar aceasta trebuie dată cu cea mai mare înțelep-

ciune și blândețe imaginabile, nu înaintea străinilor, rareori 

înaintea familiei, în principal pentru păcate și rareori pentru 

orice alt lucru. Aduceți mai înainte un lucru pozitiv, și abia 

după aceea explicația. Mustrarea ar trebui să fie scurtă, ase-

menea unei palme scurte și blânde (evident, aceasta este 

doar o exprimare metaforică, un soț nu trebuie să-și lovească 

soția în nicio situație). Dacă mustrarea este prea fierbinte, 

face mai mult rău decât bine. Urmați exemplul lui Iov, când 

el a spus doar atât: „Vorbești ca o femeie nebună” (Iov 2:10). 

Mustrarea blândă are cea mai mare probabilitate de a con-

duce la pocăința ei sinceră (Proverbe 25:15). 

3) El o încurajează. El o laudă când ea face ceva bine. 

Acest lucru este important, pentru ca ea să conștientizeze 

sinceritatea dragostei soțului, atunci când el trebuie să aducă 

mustrare, și face ca mustrările să fie mai convingătoare. 

4) El o mângâie, în special când ea se simte rănită emo-

țional sau fizic. Discuția blândă dintre Elcana și Ana a adus-

o pe aceasta la masă (1 Samuel 1:8-9). Cuvintele blânde ale 

unui soț sunt asemenea unui medicament pentru soția lui. 

Nu subestima această slujire. 
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B. În faptă 

1) El se îngrijește de nevoile ei. Este în principal datoria 

soțului ei să se îngrijească de nevoile soției lui (Exod 21:10). 

Ea ar trebui să ajute la aceasta atunci când poate. Cinstea pe 

care un soț trebuie să o acorde soției lui, ca vas mai slab, 

poate foarte bine să se refere la aceasta (1 Petru 3:7; cf. Matei 

15:6; 1 Timotei 5:3). El ar trebui să se îngrijească de nevoile 

ei nu doar atâta vreme cât el trăiește, ci și pentru nevoile ei 

de după plecarea lui, așa cum Hristos a făcut cu Biserica Lui. 

Dacă poate, el ar trebui să-i dea anumiți bani de care ea să 

se folosească liber, așa încât să poată face acte de caritate, 

să-și încurajeze slujitorii și copiii în responsabilitățile lor. 

2) El o tratează cu mare blândețe. Acest lucru se dove-

dește în special prin faptul că o protejează de pericole, de 

ispite, de răni, ocară, de vrăjmășia altora, și prin faptul că 

este alături de ea în necazurile ei. 

3) El este un exemplu bun pentru ea. Soțiile își ur-

mează în mod uzual soții fie în Rai, fie în Iad. Exemplul lui 

are o influență mai mare decât poate el să conștientizeze. 

Solomon îl denumește pe soț „călăuza tinereții ei” (Proverbe 

2:17, cf. KJV). De aceea, tu ești chemat să dai tonul în evlavie, 

seriozitate, în dragoste, înțelepciune și bunătate. Ea va în-

văța să se roage din rugăciunile tale. Viața ta va fi un fel de 

lege pentru viața ei. 
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4) El îi împlinește dorințele rezonabile. Amintiți-vă de 

David, care a luat aminte la cererea soției lui în ce privește 

scaunul de domnie pentru fiul ei (1 Împărați 1:15-31), de 

Isaac care a împlinit cererea soției lui, Rebeca, de a avea o 

soție evlavioasă pentru Iacov (Geneza 27:46; cf. 28:1), și de 

Isus, care împlinește cererile rezonabile ale Bisericii Lui. Un 

soț ar trebui să anticipeze dorințele soției, împlinindu-le îna-

inte ca ea să le ceară. El ar trebui să caute sfatul ei, așa cum 

au făcut Elcana și Avraam (1 Samuel 1:23; Geneza 21:12), și 

să se supună ei atunci când are dreptate. 

5) El îi încredințează treburile casei. „Inima bărbatului 

se încrede în ea” (Proverbe 31:11), în special dacă ea dove-

dește o pricepere în coordonarea acestora, așa cum ar trebui. 

Un soț are lucruri mai importante de făcut decât să-și diri-

jeze și să-și coordoneze slujitorii casei. Ea ar putea ocazional 

să îl consulte, așa încât, dacă lucrurile nu merg bine, să nu 

atragă vinovăția asupra ei. În general, soțul ar trebui să se 

miște în sfera lui, în afara casei, iar soția în sfera ei, în inte-

riorul căminului. El ar trebui să adune mierea, iar ea ar tre-

bui să o prelucreze în stup. 

6) El exercită autoritate față de ea. Dumnezeul atotîn-

țelept l-a învestit pe primul soț cu autoritate (Geneza 2:23), 

iar aceasta nu s-a pierdut odată cu căderea în păcat (Geneza 

3:16). Lumina naturii și a Evangheliei cer acest lucru (Estera 

1:22; 1 Corinteni 11:3). Doar femeile ignorante și mândre 
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pun sub semnul întrebării acest adevăr biblic. Totuși, soțul 

trebuie să se folosească de autoritatea lui astfel: 

a. cu înțelepciune. El își poate menține autoritatea doar 

printr-un comportament autentic, spiritual, serios și bărbă-

tesc. Va fi dificil ca ea să îl respecte dacă, în ceea ce-l privește, 

el nu arată reverență față de Dumnezeu. Dacă este ușuratic 

sau efeminat, el își va pierde autoritatea. 

b. cu blândețe. Amintiți-vă că, deși poziția lui este su-

perioară în autoritate, sufletele lor sunt egale ca valoare. Ea 

este tovarășul tău de viață, de aceea, nu poți stăpâni asupra 

ei așa cum un rege face cu supușii lui, ci trebuie să o conduci 

așa cum capul își conduce trupul. Eva nu a fost luată din ca-

pul sau din piciorul lui Adam, ci din coasta lui, adică aproape 

de inima lui. Atitudinea lui trebuie să fie prietenoasă, limba-

jul să fie dulce, cererile lui să fie pline de respect față de ea, 

iar mustrările lui blânde (Coloseni 3:16). Să nu îți imaginezi 

că poți păstra o soție sub autoritate prin intimidare. Dacă 

blândețea înțelepciunii nu o va convinge, atunci ești nefericit 

în această lume și ea va fi nefericită în lumea viitoare. 

RESPONSABILITATEA SPECIALĂ A SOȚIEI:                

RESPECTUL 

Aceasta este responsabilitatea ei specială. Dacă ar avea 

toată frumusețea și educația, dar nu ar manifesta niciun fel 

de respect față de soțul ei, nu poate fi o soție bună. Creația 
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ne sugerează acest lucru. Ea a fost creată după bărbat (1 Ti-

motei 2:13), din bărbat (1 Corinteni 11:8) și pentru bărbat (1 

Corinteni 11:9). Această ordine nu este opera omului, ci a lui 

Dumnezeu. Această ordine divină a rămas în picioare și după 

căderea în păcat: „El va stăpâni peste tine” (Geneza 3:16). 

Noul Testament confirmă toate acestea (Coloseni 3:18; 1 Pe-

tru 3:1-6). Chiar dacă soția ar fi cea mai blândă ființă iar so-

țul ei cel mai aspru om, ea rămâne cu această responsabili-

tate de a-l respecta. În primul rând, ea trebuie să știe în 

inima ei că poziția ei este inferioară poziției lui, și abia apoi 

va fi în măsură să îi arate tot respectul cu bucurie și ușurință. 

Nu este potrivit ca o coastă să se ridice la înălțimea capului, 

sau chiar mai sus de acesta. 

1. Descrierea respectului unei soții evlavioase 

A. Ea îl prețuiește. „Toate femeile vor da cinste bărba-

ților lor, de la mare până la mic” (Estera 1:20). Gândește-te 

la persoana lui și prețuiește-l adecvat. Dacă el nu este un 

bărbat cu totul deosebit, totuși ea trebuie să ia în considerare 

poziția lui ca fiind „chipul și slava lui Dumnezeu” (1 Corin-

teni 11:7). L-ai prețuit atunci când l-ai ales ca soț, și ar trebui 

să continui să faci asta. Amintește-ți de disprețul lui Mical 

față de David și de pedeapsa pe care a primit-o din partea lui 

Dumnezeu (2 Samuel 6:16, 23). Familia și vecinii o vor res-

pecta pe soție în măsura în care ea își respectă soțul și îl ono-

rează, onorându-se pe sine. 
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B. Ea îl iubește mult. Respectul pe care soția îl acordă so-

țului izvorăște din dragoste, care este la rândul ei responsabili-

tatea soției (Tit 2:4). Sara, Rebeca și Rahela și-au lăsat în urmă 

părinții, prietenii și țările din dragoste pentru soții lor. O tânără 

femeie, pe nume Clara Cerventa, s-a căsătorit cu Valdaura, al 

cărui trup era așa de cotropit de boală, încât nimeni altcineva 

nu putea să îl atingă. Totuși, ea i-a tratat durerile cu toată grija 

și și-a vândut chiar hainele și bijuteriile pentru a-l îngriji. În 

final, el a murit, dar când au venit mângâietorii, ea le-a spus 

acestora că și-ar dori să poată să îl obțină înapoi chiar și cu 

prețul celor cinci copii ai lor, dacă ar fi fost posibil. Această fe-

meie nu i-a cucerit dragostea soțului printr-o altă cale decât 

prin respectul pe care l-a avut față de el. 

C. Ea îi este plăcută soțului. Termenul din Efeseni 5:33 

are sensul literal de „temere”. Ea ar trebui să aibă un fel de 

purtare „curat și în temere” (1 Petru 3:2), întrucât una fără 

cealaltă nu se poate. Această temere nu este una caracteris-

tică sclavilor, ci o dorință sinceră de a fi pe plac soțului ei și 

un refuz de a-l jigni. „Voi face tot ce îmi stă în putere să îi fiu 

pe plac, chiar dacă nu mă tem de mâna lui, ci de încruntarea 

lui. Mai degrabă aș prefera să se supere întreaga lume pe 

mine, decât să îl jignesc pe soțul meu”. 

2. Modelul respectului unei soții evlavioase 

A. Respectul bisericii față de Hristos. „Nevestelor, fiți 

supuse bărbaților voștri ca Domnului” (Efeseni 5:22). „După 
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cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să 

fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile” (5:24). Supune-

rea soției față de soțul ei trebuie să fie asemenea supunerii 

ideale a Bisericii față de Hristos. 

1) În toate lucrurile, atât în cele mari cât și în cele mici, 

atât atunci când îi convine cât și în situațiile când lucrurile 

nu sunt ideale. Ea poate refuza supunerea doar atunci când 

soțul îi cere un lucru pe care Dumnezeu îl interzice sau când 

îi interzice ceea ce Dumnezeu îi cere. Ea poate să discute cu 

el lucrurile care nu îi sunt pe plac, dar dacă soțul nu este 

convins și nu este implicat niciun păcat în acea circumstanță, 

soția trebuie să se supună soțului. 

2) Necondiționat, cu dorință și bucurie. Slujirea pe care 

creștinii o fac înaintea Domnului trebuie să fie una bucu-

roasă, de bunăvoie (Efeseni 6:7). Așa trebuie să se supună și 

soția soțului ei, ca și cum ar exista o voință unică în cele două 

inimi. Lea și Rahela l-au urmat pe Iacov ca și cum ar fi fost 

umbra lui (Geneza 31:16). Respectul arătat de Sara a fost sin-

cer, ea denumindu-l pe soțul ei „domn” (Geneza 18:12), iar 

acesta este un exemplu pentru soțiile creștine (1 Petru 3:6). 

De aceea, o supunere plină de murmur este inacceptabilă, și 

de regulă izvorăște dintr-o mândrie și dintr-un egoism ne-

date morții. Chiar dacă el este sever sau aspru, este mai bine 

să te achiți de responsabilitatea ta și să lași judecata lui în 

mâna lui Dumnezeu. 
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B. Asemenea respectului trupului pentru cap. „Căci 

bărbatul este capul nevestei” (Efeseni 5:23). Toate membrele 

trupului conștientizează utilitatea capului spre binele lor. 

Mâna va accepta mai degrabă o rană pentru a proteja capul. 

Orice hotărăște capul pentru trup, acesta urmează atâta cât 

îi stă în putere. Aceasta este modalitatea în care soția ar tre-

bui să își onoreze soțul, punându-l pe planul doi, după Dum-

nezeu. Ar fi un lucru bizar să vedem capul mergând într-o 

direcție și coasta într-o alta, la fel cum este bizar ca un soldat 

să-i poruncească generalului lui sau ca luna să pretindă su-

perioritate peste soare. Această rânduială poate fi încălcată 

doar dacă soțul este bolnav psihic. „Bărbatul are autoritate 

în casa lui, cu excepția situației când el este verbum anoma-

lum, adică nebun” (Martin Luther, 1483-1546). 

3. Demonstrarea respectului unei soției evlavioase 

A. În vorbire. „Din prisosul inimii vorbește gura” (Ma-

tei 12:34). Dacă soția îl respectă cu adevărat, acest lucru se 

va demonstra în felul în care îi va vorbi. „Ea deschide gura 

cu înțelepciune, și învățături plăcute îi sunt pe limbă” (Pro-

verbe 31:26; cf. 15:4). 

1) Ea vorbește respectuos despre el în absența lui. Nicio 

soție nu este prea deosebită sau prea bună ca să nu fie în-

demnată să imite exemplul evlavios al Sarei atunci când a 

vorbit despre soțul ei, denumindu-l „domn” (1 Petru 3:6). O 



RESPONSABILITĂȚILE SOȚILOR ȘI ALE SOȚIILOR  |  STEELE  31 

femeie stricată se va referi la soțul ei folosind expresia „omul 

meu” (lit. ebr. în Proverbe 7:19). 

2) Ea vorbește respectuos în prezența lui. Este bine să 

te înfrânezi de la următoarele lucruri: 

a. să îl întrerupi în timp ce vorbește sau să spui zece 

cuvinte în schimbul unui singur cuvânt al lui. Tăcerea va 

vorbi despre înțelepciunea unei femei mai mult decât vor-

bele ei. Femeia înțeleaptă folosește puține cuvinte. 

b. să folosești cuvinte sau o tonalitate fără respect. 

Străduiește-te să arăți „un duh blând și liniștit” (1 Petru 3:4). 

Să nu te temi de faptul că acest fel de purtare îl va înrăi pe 

soț, ci încrede-te în înțelepciunea lui Dumnezeu (1 Petru 3:1; 

Proverbe 25:15). Amintește-ți că Dumnezeu aude și te va ju-

deca pentru fiecare cuvânt nefolositor (Matei 12:36). Ideal 

este ca deopotrivă soțul și soția să fie înceți la aprindere, dar, 

acolo unde unul vede că este necesar să se supună, este cel 

mai rezonabil și de așteptat ca soția să facă acest gest. Nicio 

femeie nu capătă onoare din faptul că are ultimul cuvânt. 

Unele femei protestează, spunând că limba este singura lor 

armă, dar femeia înțeleaptă știe că limba poate fi un foc, o 

lume de nelegiuiri (Iacov 3:6). Priviți la felul în care Rahela 

i-a vorbit aspru lui Iacov, „Dă-mi copii, ori mor” (Geneza 

30:1), dar nu a trecut mult timp, a avut parte de copii, dar a 

murit imediat (Geneza 35:18)! Pe de altă parte, Abigail s-a 

purtat cu prudență în condițiile în care avea un soț foarte 



32         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 8  |  FAMILIA CREDINCIOASĂ 

rău, iar prudența ei a ridicat-o la rang de cinste. Dacă res-

pectul nu îl va cuceri, mânia niciodată nu va putea face acest 

lucru. Iată de ce soțul și soția ar trebui să cadă de acord ca 

niciodată să nu țipe unul la celălalt. 

B. În fapte.  

1) Ea ascultă de călăuzirea și restricțiile impuse de el. 

Sara a ascultat de Avraam, și ea este un model de urmat (1 

Petru 3:6). El a spus, „Ia repede, trei măsuri de făină albă, 

frământă, și fă turte” (Geneza 18:6), și ea a ascultat cu 

promptitudine. Soția este îndemnată în conștiința ei să as-

culte de soț în toate lucrurile care nu sunt contrare voii re-

velate a lui Dumnezeu, iar, în cazul în care o astfel de situație 

se produce, ea trebuie să refuze ascultarea, dar să facă acest 

lucru cu respect. De exemplu, ea nu poate să fie de acord să 

omită citirea Bibliei, rugăciunea sau sfințirea zilei Domnului, 

chiar dacă el îi poruncește astfel de lucruri cu asprime. Casa 

este locul potrivit pentru ea. Ea este frumusețea căminului. 

Acolo se găsesc treburile ei, dar acolo este și locul ei sigur. 

Doar necesitățile urgente ar trebui să o cheme în afara casei. 

Prin contrast, pașii prostituatei nu rămân multă vreme în 

locuința ei (Proverbe 7:11). Soția trebuie să își trăiască viața 

acolo unde soțul ei consideră că este cel mai bine. Soțiile sunt 

chemate să își „iubească bărbați și copiii; să fie cumpătate 

[discrete, cf. KJV], cu viața curată, să-și vadă de treburile ca-

sei [gr. oikouros, având sensul de îngrijirea casei, lucru 
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acasă, sau de coordonarea treburilor casei, cf. dict. Strong], 

să fie bune, supuse bărbaților lor” (Tit 2:4-5). 

2) Ea îi cere sfatul și ia aminte la mustrările venite din 

partea lui. Rebeca n-a dorit să-l trimită pe Iacov la fratele ei, 

Laban, fără să-l consulte pe Isaac (Geneza 27:46). Sara nu a 

putut să-și asume responsabilitatea să o alunge pe Agar, sluj-

nica ei, fără să-l consulte pe Avraam (Geneza 21:10). Femeia 

sunamită nu putut să îl primească pe profet în casă fără ac-

ceptul soțului ei (2 Împărați 4:10). Cel mai greu lucru pentru 

o soție este să ia aminte cu mulțumire și dragoste la mustrare, 

mai ales dacă are un spirit mândru și beligerant. Totuși, ea 

trebuie să își amintească de faptul că are propriile greșeli și 

că nimeni nu poate să le observe mai bine decât soțul ei. Așa-

dar, atunci când îi răspunde cu asprime la o mustrare, ea de-

monstrează o lipsă de recunoștință. Dacă ea îl respectă cu ade-

vărat, acest respect pe care îl poartă va fi ingredientul care va 

îndulci orice mustrare venită din partea lui. 

3) Ea își menține o atitudine bucuroasă și respectuoasă 

în orice moment. Soția n-ar trebui să alimenteze un spirit 

iritabil și posac când el este bucuros, nici să se arate bucu-

roasă când el este trist. Ea ar trebui să-și dea toată silința să-

l determine să-și găsească bucuria în ea. Soția este bine să-

și exprime mulțumirea cu privire la poziția și bunurile de 

care se bucură, manifestând o dispoziție bucuroasă așa încât 

el să se bucure că este acasă, alături de ea. Soția ar trebui să 
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se preocupe să vadă care sunt mâncărurile care-i plac, hai-

nele și aranjamentul casei, pentru că până și aceste lucruri 

mărunte pot să dea naștere unor certuri aprige. Ea n-ar tre-

bui să permită niciodată obișnuinței vieții cu el să dea naș-

tere răutăților.  

Dragostea lui n-ar trebui s-o facă să-și uite responsa-

bilitățile, ci mai degrabă să îi înflăcăreze eforturile. Blânde-

țea lui n-ar trebui să conducă la o scădere a respectului ei 

față de el. Este mai bine să asculți de un bărbat înțelept decât 

de un nebun. Majoritatea bărbaților sunt gata să se schimbe 

dacă soțiile lor îi respectă cum se cuvine. În mod asemănă-

tor, majoritatea soțiilor pot fi câștigate și sunt gata să-și 

arate respectul atunci când soții arată înțelepciune și dra-

goste față de ele. 

Unii vor ignora toate aceste sfaturi folosindu-se de 

scuza că nimeni nu poate atinge un astfel de nivel, însă 

această atitudine Îl batjocorește pe Dumnezeu. El va pedepsi 

astfel de oameni.  

Dacă răzbunarea Lui nu se va revărsa asupra ta în 

această viață, cum se întâmplă deseori cu cei răzvrătiți, 

atunci cu siguranță că te vei întâlni cu ea în viața veșnică.  

Un creștin adevărat este caracterizat de o supunere 

fundamentală față de sfatul biblic. În lipsa acestei atitudini, 

nu ești decât un ipocrit. 
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CUM SĂ NE ACHITĂM DE ACESTE                                     

RESPONSABILITĂȚI 

1. Păstrează-te curat înainte de căsătorie. Acest lucru te 

va ajuta în responsabilitățile căsniciei. Toți ar trebui să „își 

stăpânească vasul în sfințenie și cinste” (1 Tesaloniceni 4:4). 

Curvarul de dinainte de căsătorie își va continua păcatul și 

atunci când va fi căsătorit. Atenție la începuturile poftei, căci 

este bine să o tratezi ca pe o otravă, fugind de ea. Păzește-ți 

inima păstrând-o plină de lucrurile lui Dumnezeu, și menține-

ți trupul ocupat cu responsabilitățile tale legitime. Cele mai 

mari incendii încep de la o scânteie. Plăcerea de moment care 

precedă chinul cel veșnic este nebunie curată. Dacă ai păcătuit 

deja în felul acesta, curăță-ți inima și mâinile în sângele lui 

Hristos, mărturisind înaintea lui Dumnezeu păcatul tău, cu 

post și rugăciune, cerând iertarea din partea Lui și putere îm-

potriva ispitei viitoare. Gustă tot mai mult din frumusețile ră-

vășitoare ale harului și ale promisiunilor lui Dumnezeu, din 

iertarea păcatului și din siguranța vieții și a nemuririi. Odată 

ce ai băut din acest izvor curat, nu vei mai prefera râurile 

pline de noroi ale păcatului. 

2. Alege-ți cu grijă partenerul de viață. Acum, că știi cât 

de dificil este să ajungi la o căsnicie evlavioasă, ar trebui să te 

rogi ca Dumnezeu să te călăuzească spre acest obiectiv. Nu 

iubi mai dinainte, după care să stai să analizezi. Mai întâi cer-

cetează, și abia apoi iubește. Fă așa încât sufletul acelei per-

soane să fie preocuparea ta principală, nu felul cum arată, din 
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punct vedere fizic, sau banii. De ce să obții o cruce continuă 

doar pentru că ai țintit un profit trecător sau o plăcere de mo-

ment? Căsătorește-te doar cu un creștin și, cu cât este mai 

evlavios, cu atât va fi mai bine. Gândește-te de asemenea la 

personalitatea lui (ei). Vorbiți-vă cu onestitate despre greșeli 

și despre acele slăbiciuni înainte de a vă căsători. Dacă cineva 

ți-ar vinde un animal bolnav pretinzând că este sănătos, te-ai 

simți înșelat. Cu cât mai rău este când cineva pretinde că este 

mai bun decât în realitate, doar pentru a se asigura de o căs-

nicie cu acela pe care pretinde că îl iubește! 

3. Studiază responsabilitățile biblice ale căsniciei înainte 

să ți le asumi. A fi un soț sau o soție evlavioasă este o provo-

care atât de mare, încât trebuie să te pregătești bine mai di-

nainte. Nu este de mirare că atât de multe căsnicii sunt ratate! 

Mult prea adesea soțul nu știe cum să își conducă familia, iar 

soția nu știe cum să se supună. Amândoi sunt ignoranți și 

sfârșesc într-o stare ticăloasă. De aceea, părinții trebuie să-și 

învețe copiii cu privire la responsabilitățile căsniciei. Altfel, fa-

miliile, care ar trebui să fie creșele bisericii, se dovedesc a fi 

niște clocitoare ale dezordinii și imoralității. Nu citiți doar 

Scriptura, ci îndreptați-vă privirile și către cărți bune pe 

această temă1.  

                                            
1 Cititorii de limbă engleză pot să studieze ediția tipărită a cărții Domestic Duties de William 

Gouge (Reformation Heritage Press) sau cartea lui Douglas Wilson, Reforming Marriage, 

publicată de Canon Press. 
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4. Fii hotărât să asculți de Dumnezeu fără rezerve. Atâta 

vreme cât nu ești născut din nou și sfințit în inima și purtarea 

ta, nu poți fi plăcut lui Dumnezeu și nu poți fi o binecuvântare 

pentru soțul sau soția ta. Puteți trăi alături doar ca niște pă-

gâni civili. Soțul care se teme cu adevărat de Dumnezeu nu 

poate să rămână într-o atitudine de amărăciune față de soția 

lui. O Biblie aflată în inimile voastre va elimina multe dife-

rențe, va mângâia multe suferințe și vă va călăuzi în multe 

circumstanțe grele ale vieții. Țineți minte că poruncile lui 

Dumnezeu au atașate cele mai înalte motivații și, astfel, ascul-

tarea voastră față de ele aduce cea mai suavă binecuvântare. 

Mențineți regula de aur în căsnicia voastră - iubirea. Neprihă-

nirea practicată în toate lucrurile nu va putea scuza nelegiui-

rea din căminul vostru. Când fiecare se concentrează pe res-

ponsabilitățile proprii, veți fi amândoi binecuvântați. 

5. Obțineți și mențineți o dragoste autentică unul pentru 

celălalt. Nu lăsați loc geloziei. Nu aplicați urechea la bârfitori 

și la cei care îi vorbesc de rău pe alții. Gelozia se dezvoltă ade-

sea acolo unde dragostea adevărată lipsea de la început. 

6. Rugați-vă pentru a primi de la Dumnezeu harurile spi-

rituale. 

A. Înțelepciune. Lipsa înțelepciunii cauzează multe ne-

cazuri în căsnicie. Avem nevoie de multă înțelepciune ca să ne 

conducem familiile ca soți, și să ne supunem ca soții. 
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B. Smerenie. Ea îl păzește pe soț să nu devină un tiran 

și o determină pe soție să se supună lui. „Prin mândrie se ațâță 

numai certuri” (Proverbe 13:10). Un om mândru nu poate că-

dea de acord nici cu un înger, în schimb cel smerit va putea să 

se înțeleagă cu oricine. De asemenea, smerenia va încuraja 

mulțumirea. Soțul și soția care sunt smeriți vor spune: „So-

țul/soția este mult mai bun(ă) decât ar merita un păcătos ca 

mine. Nu merit un partener de viață atât de minunat. Da, 

aceea a fost o mustrare aspră, dar este nimic prin comparație 

cu Iadul”. Oamenii cu adevărat smeriți se pot întovărăși ușor. 

C. Neprihănire. Este nevoie de o inimă neprihănită pen-

tru a păzi aceste porunci ale lui Dumnezeu. O inimă neprihă-

nită va alege cel mai sigur curs în viață, chiar dacă ar fi cel 

mai dificil. Ea se va păzi de cele mai mărunte începuturi ale 

păcatelor care produc cele mai mari necazuri în căsnicie. Soții 

evlavioși se vor strădui să se achite de responsabilitățile pro-

prii și vor manifesta cea mai mare severitate împotriva eșe-

curilor proprii. 

*  *  * 

Prescurtarea și parafrazarea acestui fragment este realizată 

de D. Scott Meadows, păstor al Calvary Baptist Church, Exeter, 

New Hampshire. 

*  *  * 

Richard Steele (1629-1692) - predicator și autor puritan. S-a năs-

cut la Cheshire, Anglia.



FAMILIA CREDINCIOASĂ 

John Bunyan (1628-1688) 
 

 

RESPONSABILITATEA TATĂLUI                                           

FAȚĂ DE FAMILIE ÎN GENERAL 

Cel care este capul unei familii are, având în vedere 

acea poziție a lui, o lucrare de făcut pentru Dumnezeu: con-

ducerea dreaptă a familiei sale. Lucrarea aceasta comportă 

două aspecte de bază: primul, referitor la starea spirituală a 

familiei, și al doilea, referitor la lucrurile exterioare și pă-

mântești ale ei. 

În primul rând, în ceea ce privește starea spirituală a fa-

miliei sale, el trebuie să fie consecvent și sârguincios, dându-

și toate străduințele atât pentru a crește credința, acolo unde 

aceasta a început să se manifeste, cât și pentru stimularea în-

ceputurilor credinței, acolo unde ea nu s-a găsit până în pre-

zent. Din acest motiv, el trebuie să pună în mod sârguincios și 

frecvent înaintea familiei sale lucrurile lui Dumnezeu, din Cu-

vântul Său, care sunt potrivite pentru fiecare persoană. Ni-

meni nu ar trebui să pună sub semnul întrebării acest rol al 

lui, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, nici practicarea acestei 

slujbe. Dacă un lucru în sine este lăudabil, dacă este legitim și 

spre binele cuiva, ține de însăși natura acelui lucru să fie îm-

plinit. Cu cât mai mult este valabilă această constatare pentru 

lucrurile spirituale, care sunt superioare. Dincolo de aceasta, 
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apostolul ne îndeamnă să ne îndreptăm privirile către acele 

lucruri care sunt oneste, drepte, curate, lăudabile (Filipeni 

4:8). Cu atât mai mult, a fi împlinitor al acestei practici evla-

vioase în familiile noastre este ceva foarte vrednic de laudă și 

un lucru potrivit tuturor creștinilor. Acesta este unul dintre 

lucrurile pentru care Dumnezeu l-a lăudat pe slujitorul Său, 

Avraam, și care i-a mișcat inima în dragoste față de El. Dum-

nezeu spune: „Eu îl cunosc” că este un om credincios, căci „are 

să le poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea 

Domnului” (Geneza 18:19). Același lucru l-a avut în vedere 

credinciosul Iosua ca practică a lui atâta vreme cât avea să 

respire în această lume. El spune: „Cât despre mine, eu și casa 

mea vom sluji Domnului” (Iosua 24:15). 

Mai mult, descoperim de asemenea în Noul Testament 

că aceia care nu iau aminte la această responsabilitate sunt 

mustrați, fiind văzuți ca niște persoane cu credință slabă, ne-

potriviți pentru a fi aleși să slujească oficial Biserica lui Dum-

nezeu. Un prezbiter sau păstor trebuie să fie unul care își câr-

muiește bine familia, ai cărui copii sunt supuși cu toată serio-

zitatea. Altfel, dacă un om nu știe cum să-și cârmuiască pro-

pria familie, cum va putea avea grijă de Biserica lui Dumne-

zeu? Apostolul spune de asemenea despre diacon că trebuie 

să „bărbatul unei singure neveste... să-și țină copiii în supu-

nere cu toată cuviința” (1 Timotei 3). Observați că apostolul 

pare să indice că un bărbat care își conduce bine familia are 

una dintre trăsăturile care aparțin păstorilor sau diaconilor 
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din casa lui Dumnezeu, căci acela care nu știe cum să-și con-

ducă propria casă, cum va putea să se îngrijească de Biserica 

lui Dumnezeu? Când ne uităm la acest aspect, căpătăm lu-

mină cu privire la lucrarea capului unei familii, care privește 

conducerea familiei sale. 

1. Un păstor trebuie să fie sănătos în învățătura lui și, 

fără îndoială, așa trebuie să fie și capul familiei (Tit 1:9; Efe-

seni 6:4). 

2. Un păstor trebuie să fie capabil să dea învățătură, să 

mustre și să îndemne, și așa trebuie să fie și capul familiei (1 

Timotei 3:2; Deuteronom 6:7). 

3. Un păstor trebuie să fie exemplu în credință și sfin-

țenie, și așa trebuie să fie și capul familiei (1 Timotei 3:2-4; 

4:12). David spunea: „Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale 

neprihănită. Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul ca-

sei mele” (Psalmii 101:2). 

4. Păstorul trebuie să strângă biserica împreună, să se 

roage împreună cu membrii ei și să le predice. Aceeași este 

așteptarea în ceea ce îi privește pe capii creștini ai familiilor. 

Obiecție: Dar familia mea este necredincioasă și impo-

sibil de stăpânit în ce privește orice lucru bun. Ce ar trebui 

să fac? 

Răspuns: 1. Chiar dacă acest lucru ar fi adevărat, totuși 

trebuie să fii cel care conduce familia, nu ei să te conducă pe 
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tine! Trebuie să Îl pui pe Dumnezeu deasupra lor, fiind che-

mat să folosești autoritatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, atât 

în ce privește mustrarea viciilor lor, cât și pentru a le arăta 

cât de rea este răzvrătirea lor împotriva Domnului. Eli a fă-

cut acest lucru, chiar dacă nu suficient, și așa a făcut și David 

(1 Samuel 2:24-25; 1 Cronici 28:9). De asemenea, trebuie să 

le spui cât de tristă a fost starea ta atunci când te aflai în 

situația lor, și să te străduiești să-i smulgi din ghearele dia-

volului (Marcu 5:19). 

2. De asemenea, trebuie să te străduiești să îi atragi că-

tre închinarea publică înaintea lui Dumnezeu, cu așteptarea 

că poate Dumnezeu le va converti sufletele. Iacov a vorbit 

întregii lui familii și tuturor celor care se aflau în jurul lui, 

spunându-le: „să ne sculăm, și să ne suim la Betel; căci acolo 

voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua 

necazului meu” (Geneza 35:3). Ana avea să îl ducă pe Samuel 

la Șilo așa încât copilul să stea în prezența lui Dumnezeu 

pentru totdeauna (1 Samuel 1:22). Și este adevărat că un su-

flet atins cu adevărat de Dumnezeu se va strădui să-i atragă 

către Isus Hristos nu doar pe cei din familia proprie, ci o în-

treagă cetate (Ioan 4:28-30). 

3. Dacă restul familiei este încăpățânată și nu dorește 

să te asculte, atunci adu bărbați sănătoși în credință și evla-

vioși în casa ta, așa încât Cuvântul lui Dumnezeu să fie pre-



FAMILIA CREDINCIOASĂ  |  BUNYAN  43 

dicat de ei, atunci când este posibil, adunând familia și prie-

tenii înaintea predicării Cuvântului, asemenea lui Corneliu 

(Faptele Apostolilor 10). 

Cunoști bine că temnicerul, Lidia, Crisp, Gaius, Stefana 

și mulți alții au beneficiat de predicarea Cuvântului nu doar 

ei înșiși, ci și familiile lor (Faptele Apostolilor 16:14-34; 18:7-

8; 1 Corinteni 1:16). Atâta cât cunosc, acest lucru ar putea să 

fi fost unul dintre motivele pentru care apostolii au predicat 

în vremurile lor nu doar public, ci și din casă în casă. Ei au 

făcut acest lucru pentru ca, dacă ar fi fost posibil, să ajungă 

cu Evanghelia la cei din unele familii, care rămăseseră ne-

convertiți și în păcatele lor (Faptele Apostolilor 10:24; 

20:20-21). Mai mult, se știe că era un obicei încă din vremu-

rile lui Hristos să invite în casele lor dacă aveau pe cineva 

care trecea prin suferință, chiar dacă aceștia ar fi vrut sau nu 

să se întoarcă la El (Luca 7:2-3; 8:41). Dacă acest lucru a con-

stituit calea prin care capii familiilor au procedat în ce pri-

vește membrii familiilor care aveau boli fizice, cu atât mai 

mult este cazul să procedăm atunci când există suflete care 

au nevoie de Hristos ca să fie mântuite de la moarte și con-

damnare veșnică! 

4. Luați aminte să nu vă neglijați responsabilitățile față 

de familie, precum citirea Cuvântului și rugăciunea. Dacă în 

familie există măcar încă unul părtaș harului, încurajați-vă 

reciproc. Dacă ești singurul credincios din ea, ar trebui totuși 

să știi că ai deopotrivă libertatea să mergi la Dumnezeu prin 
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Hristos, dar ai oridecâteori dorești posibilitatea să apelezi la 

Biserica lui Hristos ca să ți se alăture. 

5. Nu permite existența și folosirea unor cărți eretice, 

profane sau păgâne în casa ta, și nici a discuțiilor pe aceste 

teme. „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 

15:33). Mă refer aici la acele cărți păgâne sau eretice care fie 

îndeamnă la o ușurătate a vieții, fie se împotrivesc lucrurilor 

fundamentale ale Evangheliei. Știu că cei ce sunt creștini tre-

buie să aibă libertatea să gândească unele lucruri diferit, dar 

în ceea ce privește chestiunile legate de credință sau sfințe-

nie, părerile diferite trebuie abandonate de toți creștinii, în 

special de păstorii bisericilor sau de capii de familie. Această 

practică a fost demonstrată de Iacov, atunci când a poruncit 

casei sale și tuturor celor care erau alături de el să îndepăr-

teze idolii străini dintre ei și să-și schimbe hainele (Geneza 

35:2). Avem apoi exemplul tuturor acelora din Faptele Apos-

tolilor care și-au luat cărțile eretice și le-au ars înaintea tu-

turor oamenilor, chiar dacă acestea valorau foarte mult 

(Faptele Apostolilor 19:18-19). Neglijența față de acest aspect 

a adus ruină în multe familii, atât printre copii cât și printre 

slujitori. Este ușor să-și facă loc în familie cei care vorbesc 

lucruri deșarte și care fac lucrări amăgitoare, subminând în-

tregul cămin (Tit 1:10-11). 

În al doilea rând, în ceea ce privește starea și îndatori-

rile pământești față de familia ta, trebuie să ai în vedere ur-

mătoarele trei lucruri: 
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1. Este de datoria ta să te îngrijești ca aceștia să poată 

avea un trai acceptabil. „Dacă nu poartă cineva grijă de ai 

lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință, și 

este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5:8). Observă, 

însă, că, deși Cuvântul lui Dumnezeu spune că ești chemat 

să te îngrijești de nevoile familiei tale, el nu îți dă permisiu-

nea de a fi nepăsător și nici nu îți permite să te alipești de 

lucrurile acestei lumi în inima ta, nici să îți faci griji sau să 

acumulezi bogății pentru toți anii viitori, ci să acoperi nevo-

ile familiei așa încât ei să aibă acum hrană și haine, iar dacă 

ei sau tu nu sunteți mulțumiți cu acest lucru, ați trecut din-

colo de regula dată de Dumnezeu (1 Timotei 6:8; Matei 

6:34). Porunca este să muncești așa încât să puteți avea mij-

loacele pentru „nevoile grabnice” (Tit 3:14). Nu trebuie să 

obiectezi niciodată că, dacă nu vei trece dincolo de această 

limită, niciodată nu veți descurca, căci aceasta nu este decât 

necredință. Cuvântul spune că Dumnezeu hrănește păsările 

cerului și îmbracă iarba, așa că nu trebuie să te îngrijești mai 

mult decât de hrană, îmbrăcăminte și lucrurile strict nece-

sare vieții (Luca 12:22-28). 

2. De aceea, chiar dacă ești chemat să acoperi nevoile 

pământești ale familiei tale, totuși trebuie ca întreaga ta 

străduință și muncă să fie moderată: „Moderația voastră să 

fie cunoscută de toți oamenii” (Filipeni 4:5, cf. KJV). Păzește-

te ca nu cumva lucrul în această lume să te împiedice pe tine 

și familia ta de a vă achita de acele responsabilități față de 
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Dumnezeu, la care sunteți chemați prin har – rugăciunea 

privată, citirea Scripturilor și dialogul creștin. Este un lucru 

ticălos ca bărbatul să se epuizeze pe sine și familia lui în um-

blarea după această lume, așa încât să își îndepărteze inima 

de închinarea față de Dumnezeu. 

Dragi creștini, „vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, 

pentru ca cei ce au neveste, să fie ca și cum n-ar avea; cei ce 

plâng, ca și cum n-ar plânge; cei ce se bucură ca și cum nu s-

ar bucura; cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni; cei ce se 

folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea; căci 

chipul lumii acesteia trece” (1 Corinteni 7:29-31). Mulți creș-

tini trăiesc și muncesc în această lume ca și cum religia nu 

ar fi decât o chestiune colaterală a vieților lor, și ca și cum 

această lume ar fi singurul lucru necesar, când, în realitate, 

toate lucrurile acestei lumi sunt trecătoare, pe când credința 

este singurul lucru necesar (Luca 10:40-42). 

3. Dacă vrei să fii un cap de familie credincios, trebuie 

să te îngrijești să vezi armonia creștină printre cei ce se află 

sub autoritatea ta, așa cum este potrivit unei case unde cel 

care o conduce se teme de Domnul. 

A. Trebuie să faci așa încât copiii și slujitorii tăi să fie 

supuși Cuvântului lui Dumnezeu, căci, chiar dacă doar Dum-

nezeu trebuie să stăpânească peste inimă, El totuși se aș-

teaptă ca tu să fii acela care conduce omul lor exterior. Dacă 

nu faci acest lucru, El ar putea în scurt timp să te deposedeze 
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de tot ceea ce ai (1 Samuel 3:11-14). De aceea, îngrijește-te ca 

ei să fie temperați în toate lucrurile, în ce privește hainele, 

limbajul, să nu fie nici bețivi și nici lacomi, netolerând copi-

ilor tăi să fie dominatori peste slujitorii voștri sau să se 

poarte nebunește unul față de altul. 

B. Învață să faci deosebire între acele răni din familia 

ta care sunt făcute asupra ta, și păcatele îndreptate către 

Dumnezeu. Chiar dacă ar trebui să fii foarte zelos pentru 

Domnul și să nu tolerezi nicio nelegiuire deschisă față de El, 

iată cum ar trebui să se manifeste înțelepciunea ta: să treci 

cu vederea rănile personale, să le îngropi în uitare, căci dra-

gostea „acoperă o sumedenie de păcate” (1 Petru 4:8). De 

aceea, nu fi asemenea celor care răcnesc și se uită asemenea 

nebunilor când sunt răniți, ci mai degrabă iubește sau cel 

puțin nu mustra și avertiza cu asprime exagerată chiar și 

atunci când Dumnezeu este dezonorat. 

Cârmuiește-ți bine casa, așa încât copiii tăi, alături de 

ceilalți din familie, să fie supuși față de tine, cu toată serio-

zitatea (1 Timotei 3:4). Solomon s-a achitat uneori atât de 

bine de această slujbă încât a făcut ca privirile celor care l-

au văzut să fie uimite (2 Cronici 9:3-4). Dar haideți să nu 

mai vorbim la modul general, ci să ne îndreptăm către as-

pecte specifice.  

Ai soție? Trebuie să te gândești cum ar trebui să te 

comporți cu ea. Pentru a face acest lucru bine, trebuie să te 
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gândești la starea soției tale, dacă ea este cu adevărat credin-

cioasă sau nu. Mai întâi, dacă ea este credincioasă, atunci ai 

următoarele responsabilități: 

1. Trebuie să îl binecuvântezi pe Dumnezeu pentru ea: 

„Ea este mai de preț decât mărgăritarele” și darul lui Dum-

nezeu pentru tine, podoaba și slava ta (Proverbe 12:4; 31:10; 

1 Corinteni 11:7). „Dezmierdările sunt înșelătoare și frumu-

sețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi 

lăudată” (Proverbe 31:30). 

2. Trebuie să o iubești având în vedere două aspecte: 

A. Ea este carne din carnea ta și os din oasele tale, iar 

„nimeni nu și-a urât vreodată trupul” (Efeseni 5:29). 

B. Ea este moștenitoare împreună cu tine a harului vi-

eții (1 Petru 3:7). Acest lucru ar trebui să te îndemne să o 

iubești cu dragoste creștină, să o iubești gândindu-te că 

amândoi sunteți prețuiți de Dumnezeu și de Domnul Isus 

Hristos, fiind considerați între aceia care trebuie să moște-

nească împreună cu El fericirea veșnică. 

3. Trebuie să te porți cu ea așa cum Hristos se poartă 

cu Biserica Lui, după cum zice apostolul, căci așa trebuie să-

și iubească bărbații nevestele lor, „cum a iubit și Hristos Bi-

serica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). Atunci 

când bărbații se poartă în felul acesta cu soțiile lor, ei nu vor 

fi față de ele doar soți, ci și o oglindă a lui Dumnezeu, la fel 

cum Hristos are autoritate pentru Mireasa Lui. În relațiile 
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dintre soț și soție, atunci când ei sunt credincioși, există o 

mireasmă dulce care îi caracterizează (Efeseni 4:32). În felul 

acesta, soția este simbolul Bisericii, iar soțul este simbolul 

Capului și al Mântuitorului, „căci bărbatul este capul neves-

tei, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul 

trupului” (Efeseni 5:23). 

Acesta este unul dintre scopurile de bază ale lui Dum-

nezeu pentru căsătorie, așa încât, printr-o metaforă, Hristos 

și Biserica Lui să poată văzuți oriunde este un cuplu care 

crede prin har. Astfel, acel soț care se poartă rău cu soția lui, 

el nu doar că acționează contrar acestei reguli, ci face ca și 

soția lui să piardă beneficiul unei astfel de rânduieli și să în-

calce taina acestei relații. 

De aceea, „Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații ne-

vestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iu-

bește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată tru-

pul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica” 

(Efeseni 5:28-29). Hristos și-a dat viața pentru Biserica Lui, 

îi acoperă neputințele, îi dă înțelepciunea Lui, o protejează, 

o ajută în treburile ei din această lume, și așa trebuie să pro-

cedeze și bărbații cu soțiile lor. Solomon și fiica faraonului 

se pricepeau în a face acest lucru, așa cum puteți vedea în 

cartea Cântarea Cântărilor. De aceea, dacă ești soț, suportă-

i slăbiciunile, ajut-o în neputințele ei și onoreaz-o ca pe vasul 

mai slab, întrucât are o constituție mai fragilă (1 Petru 3:7). 
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Altfel spus, soția ta credincioasă ar trebui să aibă un 

astfel de soț încât ea să poată spune că Dumnezeu i-a dat nu 

doar un soț, ci un soț care îi exemplifică zilnic purtarea lui 

Hristos față de Biserica Lui. 

În al doilea rând, dacă soția ta este necredincioasă sau 

firească, atunci ai de asemenea o responsabilitate înaintea 

ta, pe care trebuie să o împlinești având în vedere două as-

pecte: 1. Ea se află în fiecare moment în pericolul condam-

nării veșnice. 2. Ea este soția ta, chiar dacă se află într-o stare 

nefericită. 

O, ce simțământ neînsemnat cu privire la prețul sufle-

tului se găsește în inima unora dintre bărbați, lucru dovedit 

prin comportamentul lor necreștin față și înaintea soțiilor 

lor! Dacă vrei să ai o purtare potrivită față de soția ta necre-

dincioasă, 

1. Străduiește-te cu seriozitate să capeți un simțământ 

corect cu privire la starea ei ticăloasă, așa încât inima ta să 

tânjească după mântuirea sufletului ei. 

2. Ia aminte ca nu cumva să îi dai ocazia, prin comporta-

mentul tău nesfânt, să înainteze înspre rău. În acest aspect tre-

buie să îți dublezi sârguința, căci ea este alipită de tine și, de 

aceea, poate să profite de cele mai neînsemnate greșeli ale tale. 

3. Dacă ea se comportă nepotrivit sau este nestăpânită, 

întrucât nu Îl are pe Hristos și nu are harul, atunci strădu-
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iește-te să depășești starea ei rea prin bunătatea ta și împo-

trivirea ei prin răbdarea și blândețea ta. Ar fi un lucru ruși-

nos ca tu, având o altă inimă, să te comporți asemenea ei. 

4. Folosește-te de oportunitățile potrivite pentru a o 

convinge. Observă dispoziția ei și, atunci când este cel mai 

probabil ca ea să fie deschisă să te asculte, vorbește inimii ei. 

5. Atunci când vorbești, vorbește cu înțelepciune. Nu 

este necesar să spui multe cuvinte, ci folosește-le pe cele po-

trivite. Iov i-a răspuns soției lui și a respins vorbirea ei ne-

bunească folosind doar câteva cuvinte: „Vorbești ca o femeie 

nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim 

și răul?” (Iov 2:10). 

6. Tot ceea ce faci să fie făcut fără amărăciune și fără 

mânie: „să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că 

Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința ade-

vărului; și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa dia-

volului, de care au fost prinși ca să-i facă voia” (2 Timotei 

2:25-26). „Ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta?” 

(1 Corinteni 7:16). 

RESPONSABILITĂȚILE SOȚIILOR 

După ce m-am adresat capilor de familie, aș vrea să le 

adresez câteva cuvinte acelora care se află sub autoritatea 

lor. Mai întâi, aș dori să îi vorbesc soției: ea este legată de 

soțul ei prin lege și prin porunca lui Dumnezeu, atâta vreme 
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cât soțul trăiește (Romani 7:2). De aceea, ea își are locul po-

trivit pentru muncă în familie, la fel ca toți ceilalți. 

Există însă anumite lucruri pe care soția trebuie să le 

facă față de soțul ei, și la care doresc să o îndemn să ia aminte 

cu seriozitate. 

În primul rând, soția trebuie să îl considere pe soț ca 

fiind capul ei. „Bărbatul este capul femeii” (1 Corinteni 11:3). 

Așa l-a considerat Sara pe Avraam (1 Petru 3:6). 

În al doilea rând, ea trebuie să i se supună, întrucât așa 

este potrivit în Domnul. Apostolul spune: „nevestelor, fiți su-

puse și voi bărbaților voștri”, ca Domnului (1 Petru 3:1; Colo-

seni 3:18; Efeseni 5:22). V-am spus mai devreme că, dacă so-

țul se poartă față de soția lui asta cum se cuvine, el va fi în 

felul acesta ca o poruncă a lui Dumnezeu pentru ea, dincolo 

de relația dintre ei ca soț și soție, purtare care va ilustra com-

portamentul lui Hristos față de Biserica Lui. Voi spune acum 

și că soția, dacă umblă față de soțul ei așa cum este potrivit, îi 

va exemplifica acestuia ascultarea Bisericii față de Hristos: 

„după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele 

să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile” (Efeseni 5:24). 

De aceea, pentru a împlini bine această lucrare, trebuie mai 

întâi ca soția să alunge din viața ei următoarele lucruri rele: 

1. Duhul de bârfă și de gânduri rătăcitoare. Acesta este 

rău când se manifestă în biserică, și este rău când se mani-

festă într-o soție, care este imaginea sau simbolul Bisericii. 
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Hristos găsește potrivit ca Mireasa Lui să se îngrijească de 

casă, adică să fie alături de El în credința și practicarea lu-

crurilor poruncite de El, nu să se amestece sau să umble 

după lucrurile Satanei. Soțiile n-ar trebui să se ocupe cu um-

blarea din casă în casă sau cu bârfa. Știți că Proverbe 7:11 

spune, „Era bună de gură și fără astâmpăr; picioarele nu-i 

puteau sta acasă”. Soțiile ar trebui să se îngrijească de casă, 

așa cum spune apostolul, să fie „cumpătate, cu viața curată, 

să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților 

lor”. De ce? Ca nu cumva, altfel, „să se vorbească de rău Cu-

vântul lui Dumnezeu” (Tit 2:5). 

2. Vorbirea nepăsătoare, limbută, urâtă sau certăreață. 

Este un lucru urât ca femeile sau soțiile să fie asemenea pa-

pagalilor, care nu-și pot înfrâna limba. Soția ar trebui să știe, 

așa cum am spus mai devreme, că soțul este capul ei așa cum 

Hristos este Capul Bisericii. Crezi că ar fi potrivit ca Biserica 

să vorbească împotriva Mirelui ei? N-ar trebui să fie tăcută 

sau atentă la vorbire înaintea Lui, să privească la poruncile 

Lui, să aleagă căile Lui mai degrabă decât rodul imaginației 

ei? De ce trebuie să se poarte soția în felul acesta față de soțul 

ei? Apostolul Pavel spune: „Femeia să învețe în tăcere, cu 

toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să-i învețe pe alții, nici 

să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere” (1 Ti-

motei 2:11-12). Este un lucru nepotrivit să vezi o femeie stră-

duindu-se tot timpul să fie deasupra soțului ei, căci ea ar tre-
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bui să facă totul în supunere față de el și respectând autori-

tatea lui. Într-adevăr, în aceasta stă gloria ei, de a rămâne 

sub autoritatea lui, așa cum Biserica stă sub autoritatea lui 

Hristos: „Ea deschide gura cu înțelepciune, și învățături plă-

cute îi sunt pe limbă” (Proverbe 31:26). 

3. Îmbrăcămintea lipsită de modestie și un comporta-

ment seducător. Acest lucru este un rău atât acasă cât și în 

afara casei, căci va da un exemplu rău altora și îi va ispiti pe 

alții la poftă și lascivitate. Acasă va fi o ofensă la adresa so-

țului evlavios, infectându-i pe copii. De aceea, așa cum spune 

apostolul, femeile evlavioase ar trebui să fie modeste, așa 

cum este potrivit celor care se consideră credincioase, fiind 

împodobite cu fapte bune, „nu cu împletituri de păr, nici cu 

aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe” (1 Timotei 

2:9-10). Și, așa cum se spune iarăși: „Podoaba voastră să nu 

fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în pur-

tarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie 

omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh 

blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumne-

zeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nă-

dăjduiau în Dumnezeu, și erau supuse bărbaților lor” (1 Pe-

tru 3:3-5). 

Totuși, să nu vă gândiți că, prin supunerea la care m-

am referit, am vrut să spun că femeile ar trebui să fie scla-

vele soților lor. Soțiile ar trebui să fie cele care trag la același 

jug cu soții lor, să fie carne din carnea lor și oase din oasele 
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lor, căci niciun bărbat n-ar trebui să-și urască propriul trup 

sau să poarte amărăciune sau ciudă pe el (Efeseni 5:29). De 

aceea, fiecare bărbat „fiecare din voi să-și iubească nevasta 

ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat” (Efeseni 5:33). 

Soția este alături de soțul ei în conducerea familiei, și trebuie 

să preia conducerea acesteia în absența lui. Dar, în prezența 

lui, ea trebuie să coordoneze treburile casei, să crească co-

piii, și să facă toate aceste lucruri așa încât vrăjmașul să nu 

aibă ocazie să aducă ocară la adresa ei (1 Timotei 5:10, 13). 

„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât 

mărgăritarele. O femeie plăcută capătă cinste” și își face tre-

burile cu discreție (Proverbe 31:10; 11:16; 12:4). 

Obiecție: Dar e soțul meu este necredincios, ce ar tre-

bui să fac? 

Răspuns: Dacă așa stau lucrurile, atunci ceea ce am 

spus până aici este cu atât mai mult o încurajare pentru tine. 

În primul rând, întrucât soțul tău este într-o astfel de stare, 

el va vedea foarte repede neputințele și greșelile tale, pe care 

le va arunca asemenea prafului în fața lui Dumnezeu și a 

Mântuitorului tău. În al doilea rând, el va fi gata să profite 

înspre rău de fiecare dintre cuvintele, acțiunile și gesturile 

tale. În al treilea rând, toate aceste lucruri nu vor face altceva 

decât să aducă mai multă împotrivire, mai multe prejudecăți 

și mai multă împietrire în inima lui față de propria mântuire. 

De aceea, așa cum spune apostolul Petru, „nevestelor, fiți su-

puse și voi bărbaților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
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Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor 

lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere” 

(1 Petru 3:1-2). Mântuirea sau condamnarea soțului tău țin 

foarte mult de purtarea ta înaintea lui. De aceea, dacă există 

în tine vreo frică de Dumnezeu sau dragoste pentru soțul tău, 

caută, prin purtarea ta plină de blândețe, modestie și sfințe-

nie, printr-o smerenie manifestată înaintea lui, să îl câștigi să-

și iubească propria mântuire, căci, făcând astfel, „ce știi tu, 

nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul?” (1 Corinteni 7:16). 

Obiecție: Dar soțul meu nu este doar necredincios, ci 

unul foarte împotrivitor, aspru chiar, așa încât nu știu cum 

să îi vorbesc sau mă cum să mă port înaintea lui. 

Răspuns: Nu încape îndoială că unele soții se află într-

o stare dificilă ca urmare a soților lor necredincioși și, ca 

atare, sunt vrednice de compasiune și merită să ne rugăm 

pentru ele. De aceea, ele trebuie să fie cu atât mai veghetoare 

și mai circumspecte în toate căile lor. 

1. Având în vedere aceste lucruri, fii foarte credincioasă 

soțului tău în toate lucrurile acestei vieți. 

2. Suportă cu răbdare purtarea lui neconvertită și as-

pră. Gândește-te că, în timp ce tu ești vie, el este mort. Tu 

ești plină de har, el este plin de păcat. De aceea, știind că 

harul este mai puternic decât păcatul și virtutea mai puter-

nică decât viciile, nu te lăsa copleșită de răutatea lui, ci biru-

iește acea răutate prin virtuțile tale (Romani 12:21). Este o 
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rușine ca acele soții care sunt beneficiare ale harului să abu-

zeze de cuvintele lor, asemenea celor lipsite de har. „Cine 

este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde 

iute, face multe prostii” (Proverbe 14:29). 

3. De aceea, dacă vreodată ai dorința de a-i vorbi soțu-

lui tău în ce privește convingerile lui legate de anumite lu-

cruri, fie bune, fie rele, înțelepciunea ta va fi să alegi mo-

mentele potrivite. „Tăcerea își are vremea ei, și vorbirea își 

are vremea ei” (Eclesiastul 3:7). Pentru a observa și alege 

cele mai bune momente ca să-ți exprimi gândirea sau inten-

țiile, 

A. Ia aminte la dispoziția lui și vorbește-i atunci când 

se află cel mai departe de acele patimi murdare care duc la 

suferințele tale. Abigail nu a vrut să-i spună nici măcar un 

cuvânt soțului ei nebun până când vinul nu s-a scurs din tru-

pul lui și până când el nu s-a liniștit (1 Samuel 25:36-37). A 

nu lua aminte la această observație constituie cauza pentru 

care multe lucruri se spun, dar cu puțin efect. 

B. Abordează-l atunci când inima lui este aproape de 

tine, când își arată dragostea și bucuria față de tine. Așa a 

făcut Estera în relație cu soțul ei, regele, și a avut succes (Es-

tera 5:3, 6; 7:1-2). 

C. Observă momentele când convingerea de păcat îi cu-

prinde conștiința și însoțește acele momente cu versete po-

trivite ale Scripturii. Într-un fel, soția lui Manoah a procedat 
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cu el în acest mod (Judecători 13:22-23). Totuși, chiar și 

atunci, 

(1) Folosește puține cuvinte. 

(2) Ai grijă ca niciunul dintre aceste cuvinte să nu tră-

deze un duh de stăpânire asupra lui, și vorbește liniștit ca și 

cum ai vorbi capului și domnului tău, încercând să îl încura-

jezi și să îl implori. 

(3) Fă aceste lucruri cu un duh de compasiune, cu 

inima plină de dragoste, spre binele lui, așa încât felul tău de 

vorbire și purtarea ta să poată constitui pentru el un argu-

ment care îl convinge că îi vorbești din dragoste, fiind sensi-

bilă față de starea lui și dornică în sufletul tău pentru con-

vertirea lui. 

(4) Însoțește cuvintele și comportamentul tău cu rugă-

ciuni înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul lui. 

(5) În toate acestea, menține-ți o purtare sfântă și mo-

destă înaintea lui. 

Obiecție: Dar soțul meu este un nepriceput, un nebun, 

care n-are îndemânare nici măcar să se achite de slujba lui 

în această lume. 

Răspuns: 

1. Chiar dacă toate acestea ar fi adevărate, totuși tre-

buie să știi că el este capul tău și soțul tău. 
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2. De aceea, trebuie să te păzești de dorința de a uzurpa 

autoritatea lui. Nu el a fost creat pentru tine, adică pentru ca 

tu să ai stăpânire asupra lui, ci pentru a fi soțul tău și pentru 

a cârmui asupra ta (1 Timotei 2:12; 1 Corinteni 11:3, 8). 

3. Chiar dacă ar fi adevărat că ai mai multă pricepere 

decât el, totuși trebuie să știi că tot ceea ce ești și tot ceea ce 

îți aparține trebuie să fie folosit respectând autoritatea lui în 

orice lucru (Efeseni 5:24). 

Astfel, ia aminte ca nimic din ceea ce faci să nu producă 

înălțarea ta, ci a lui, și ca în toate lucrurile, prin îndemânarea 

și prudența ta, să nu descoperi slăbiciunile soțului tău înain-

tea altora: „O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar 

cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui”. De 

aceea, așa cum spune înțeleptul, „ea îi face bine, și nu rău, în 

toate zilele vieții sale” (Proverbe 12:4; 31:12). 

4. Având în vedere aceste lucruri, acționează respec-

tând puterea și autoritatea soțului tău. 

Ne vom îndrepta acum privirile către responsabilitățile 

și comportamentul tău față de copii și față de slujitorii din 

casă. Întrucât ești părinte, trebuie să îți iei acest rol în serios. 

Dincolo de asta, știind că femeia credincioasă este un simbol 

al Bisericii, ea ar trebui, asemenea acesteia, să hrănească și 

să învețe copiii și slujitorii, întrucât și Biserica își hrănește 

copiii și slujitorii, pentru că va da socoteală de acest lucru. 
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Mai mult, întrucât soția este întotdeauna acasă, ea are ma-

rele avantaj că poate să fie în prezența acestora tot timpul și, 

procedând în felul acesta, Domnul poate să binecuvânteze 

străduința ei. 

Responsabilitățile părinților față de copii 

Dacă ești părinte, tată sau mamă, atunci trebuie să iei 

în considerare chemarea ta în legătură cu copiii. 

Copiii voștri au suflete, și ei trebuie să fie născuți din 

Dumnezeu după cum au fost născut și din voi, altfel vor pieri. 

Trebuie să știți de asemenea că, dacă nu sunteți foarte atenți 

în comportamentul vostru față de ei și înaintea lor, ar putea 

să piară prin intermediul vostru: numai gândul la acest 

dezastru ar fi suficient ca să vă îndemne atât să îi învățați 

cât și să îi corectați. 

În primul rând, sunteți chemați să îi învățați așa cum 

spune Scriptura, să îi „creșteți în mustrarea și învățătura 

Domnului” și trebuie să faceți acest lucru cu sârguință, „când 

veți fi acasă, când veți pleca în călătorie, când vă veți culca și 

când vă veți scula” (Efeseni 6:4; Deuteronom 6:7). 

Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți intenționali în 

următoarele acțiuni: 

1. Faceți această lucrare în termeni și folosind cuvinte 

ușor de înțeles de către copii. Nu folosiți o vorbire compli-
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cată, căci cuvintele pe care ei nu le vor înțelege îi vor dis-

truge. Dumnezeu le-a vorbit clar copiilor Lui (Osea 12:10), 

iar apostolul Pavel le-a vorbit pe înțeles copiilor lui spirituali 

(1 Corinteni 3:2). 

2. Păziți-vă ca nu cumva să le umpleți mințile cu tot 

felul de închipuiri și lucruri nefolositoare, căci în curând 

acestea îi vor învăța să fie mândri și obraznici, nu serioși și 

smeriți. De aceea, vorbiți-le deschis despre starea spirituală 

a omului potrivit naturii lui, discutați cu ei despre păcat, 

moarte și Iad, despre un Mântuitor răstignit și despre pro-

misiunea vieții prin credință: „Învață pe copil calea pe care 

trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de 

la ea” (Proverbe 22:6). 

3. Trebuie să existe multă blândețe și răbdare în toate 

învățăturile voastre, „ca ei să nu se descurajeze” (Coloseni 

3:21, cf. KJV). 

4. Străduiți-vă să îi convingeți, prin conversațiile cu ei, 

că lucrurile pe care îi învățați și nu sunt basme, ci realități. 

Da, ele sunt realități cu mult mai importante decât lucrurile 

de care ei se pot bucura aici, decât toate lucrurile, chiar dacă 

ar fi de o mie de ori mai bune decât sunt, căci ele nu sunt 

vrednice să fie comparate cu slava și valoarea celor spiritu-

ale. 

Isaac s-a purtat cu atâta sfințenie înaintea copiilor lui, 

încât, atunci când Iacov și-a amintit de Dumnezeu, și-a 
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amintit că El era „Acela de care se temea Isaac” (Geneza 

31:53). 

Ah! Când copiii se gândesc la părinții lor și când Îl bi-

necuvântează pe Dumnezeu pentru acea învățătură și pentru 

tot binele pe care l-au primit din partea lor, acest lucru este 

folositor nu doar copiilor, ci este onorabil și mângâietor și 

pentru părinți: „Tatăl celui neprihănit se veselește, și cel ce 

dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și 

mama ta, să se veselească cea care te-a născut” (Proverbe 

23:24-25). 

În al doilea rând, părinții au responsabilitatea corectă-

rii copiilor lor. 

1. Vegheați pentru a vedea dacă nu cumva cuvintele 

blânde îi pot câștiga așa încât să îi ferească de rele. Acesta 

este felul lui Dumnezeu de a lucra cu copiii Lui (Ieremia 

25:4-5). 

2. Faceți așa încât cuvintele voastre, când vreți să le 

aduceți mustrări, să fie serioase, puține și pertinente, adău-

gând întotdeauna un avertisment potrivit, așa cum ne învață 

Scriptura. Dacă mint, atunci vorbiți-le despre Apocalipsa 

21:8, 27. Dacă ei refuză să asculte Cuvântul, folosiți pasaje 

precum 2 Cronici 25:14-16. 

3. Aveți grijă așa încât ei să nu se întovărășească cu 

copiii necredincioși și necivilizați. Confruntați cu seriozitate 

constantă neascultarea lor, vorbindu-le așa cum le vorbea 
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Dumnezeu celor din vechime: „Nu faceți aceste urâciuni, pe 

care le urăsc” (Ieremia 44:4). 

4. Faceți așa încât toate mustrările să fie îmbibate în 

dragostea, mila și smerenia Duhului, așa încât, dacă este po-

sibil, ei să poată fi convinși de faptul că nu sunteți înverșu-

nați împotriva lor ca persoane, ci împotriva păcatelor lor. 

Acesta este felul lui Dumnezeu de a acționa (Psalmii 99:8). 

5. Străduiți-vă adesea să aduceți înaintea conștiințelor 

lor ziua morții lor și a judecății viitoare. Așa le vorbește și 

Dumnezeu celor care sunt ai Lui (Deuteronom 32:29). 

6. Dacă sunteți nevoiți să îi pedepsiți, nu faceți acest 

lucru cu sânge rece, ci, cu seriozitate, arătați-le unde au gre-

șit, cât de mult v-ați dori să nu îi tratați în felul acesta, și că 

ceea ce faceți, faceți în ascultare de Dumnezeu și din dra-

goste pentru sufletele lor. Spuneți-le că, dacă ascultă, nu vor 

avea niciodată parte de severitatea pedepsei. Așa cum am 

arătat, acest lucru va fi un mijloc prin care veți influența su-

fletele și trupurile lor spre bine. Întrucât este modalitatea în 

care Dumnezeu îi corectează pe copiii Lui, ea are o probabi-

litate mare de a-și atinge obiectivul. 

7. Faceți toate aceste lucruri rugându-vă în același 

timp înaintea lui Dumnezeu pentru ei, și lăsând rezultatul în 

mâna Lui: „Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua 

certării o va dezlipi de el” (Proverbe 22:15). 

În final, luați aminte la următoarele avertismente: 
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1. Păziți-vă ca nu cumva faptele rele pe care le corectați 

la copiii voștri să le învețe de la voi. Mulți copii învață să 

practice acele lucruri rele tocmai de la părinții lor, părinți 

care sunt nevoiți să îi corecteze apoi pe copii. 

2. Feriți-vă să zâmbiți la ei încurajându-i în răutăți 

mici, căci purtarea voastră față de ei va deveni o încurajare 

care îi va duce la rele mai mari. 

3. Să nu folosiți cuvinte nepotrivite sau prea aspre în 

mustrările față de copii, insultându-i, vorbindu-le urât sau 

jignindu-i, căci acest lucru este diavolesc. 

4. Luați aminte să nu îi învățați cu prea multe avertis-

mente amestecate cu ușurătate sau zâmbete, căci acest lucru 

îi va împietri. Nu le vorbiți mult, nici des, ci vorbiți cu ei la 

obiect, cu toată seriozitatea. 

RESPONSABILITĂȚILE COPIILOR                                          

FAȚĂ DE PĂRINȚI 

Există în același timp responsabilități ale copiilor față 

de părinții lor, responsabilități cerute acestora de Legea lui 

Dumnezeu și de natura lucrurilor: „Copii, ascultați în Dom-

nul de părinții voștri, căci este drept”. „Copii, ascultați de 

părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place 

Domnului” (Efeseni 6:1; Coloseni 3:20). 

Responsabilități generale 
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Există unele responsabilități generale prin care copiii 

trebuie să își arate cinstea și respectul pe care le datorează 

părinților lor. 

În primul rând, ei trebuie să îi socotească întotdeauna 

mai buni decât sunt ei înșiși. Am observat un duh rău în 

mulți copii, care au tendința de a privi de sus asupra părin-

ților lor, de a avea gânduri sau idei batjocoritoare la adresa 

acestora. O astfel de atitudine este mai rea decât păgânismul. 

Un astfel de copil are o inimă mai rea decât a unui câine sau 

a unei fiare sălbatice, fiind în stare să îi muște pe cei care i-

a creat, și pe cea care i-a născut. 

Obiecție: Dar tatăl meu este acum sărac și eu sunt bo-

gat, așa încât el poate să fie o piedică pentru mine, motiv 

pentru care nu pot să îi arăt respect cum aș fi făcut în altă 

situație. 

Răspuns: Argumentul tău este asemenea ateului sau al 

unei fiare, complet contrar felului în care Fiul lui Dumnezeu 

a acționat (Marcu 7:9-13). Este nevoie oare de bani sau de o 

fărâmă din gloria fluturelui care să te facă să îți cinstești ta-

tăl și mama? „Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un 

om nesocotit disprețuiește pe mamă-sa” (Proverbe 15:20). 

Oricât de jos ar fi părinții tăi și oricât de sus ai fi tu, ei rămân 

tatăl și mama ta, și trebuie să îi prețuiești întotdeauna: „Pe 

ochiul care își bate joc de tatăl său, și nesocotește ascultarea 
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de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu, și îl vor mânca puii 

de vultur” (Proverbe 30:17). 

În al doilea rând, ar trebuie să îți onorezi părinții 

printr-o disponibilitate de a-i ajuta în lucrurile care le sunt 

necesare. Apostolul Pavel spunea: „Dacă o văduvă are copii 

sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși 

întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile pă-

rinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu” 

(1 Timotei 5:4). Iosif a respectat această regulă înaintea ta-

tălui său, chiar dacă el însuși era următorul după împăratul 

Egiptului (Geneza 47:12; 41:39-44). 

Există trei lucruri pentru care, atâta vreme cât trăiești, 

vei rămâne îndatorat părinților tăi: 

1. Pentru existența ta în această lume. Ei sunt aceia din 

care, prin puterea lui Dumnezeu, ți-ai primit viața. 

2. Pentru grija pe care ei ți-au purtat-o când erai mic 

și neajutorat, când nu puteai să te descurci singur în lume și 

să te aperi de pericole. 

3. Pentru suferințele prin care au trecut ca să te 

crească. Nu vei putea să cunoști în ce au constat suferințele, 

vegherile, temerile, întristările și durerile prin care ei au tre-

cut pentru a te crește decât atunci când vei avea copiii tăi. 

Atunci când vei cunoaște acest lucru, vei ști că nu i-ai răsplă-

tit pe părinții tăi pentru favoarea pe care ți-au arătat-o. Cât 
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de des te-au susținut atunci când ți-a fost foame și te-au îm-

brăcat când erai gol! Cu ce grijă te-au înconjurat și te-au în-

grijit, asigurându-ți toate mijloacele prin care să trăiești! 

Este posibil chiar ca ei să fi luat de la gura lor și să te hră-

nească pe tine, să se fi sărăcit pe ei înșiși, pentru ca tu să poți 

avea o situație în viață. Dacă ești un om cu o conștiință sen-

sibilă, va trebui să iei în considerare toate aceste lucruri. Va 

trebui să te îngrijești să îți răsplătești părinții. Scriptura vor-

bește în felul acesta, rațiunea te învață, și toți știm că doar 

fiarele sălbatice se comportă în alt fel. Este responsabilitatea 

părinților să-și crească copiii, și este datoria copiilor să-și 

răsplătească părinții. 

În al treilea rând, arătați, printr-un comportament 

smerit, că vă amintiți și prețuiți în inimile voastre dragostea 

pe care ați primit-o din partea părinților. 

Responsabilități ale copiilor care nu sunt mântuiți 

Dacă părinții voștri sunt credincioși, iar voi sunteți răi, 

nemântuiți, așa cum trebuie să fiți dacă n-aveți parte de naș-

terea a doua, din Dumnezeu, atunci sunteți chemați să luați 

aminte la faptul că aveți o datorie și mai mare de a vă res-

pecta și onora părinții, nu doar pentru faptul că v-au fost 

părinți trupești, ci și pentru faptul că au fost părinți evlavi-

oși. Tatăl și mama au fost pentru voi învățători din partea 

lui Dumnezeu pe calea neprihănirii. De aceea, întorcându-

mă către învățăturile lui Solomon, îndemnul meu pentru voi 



68         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 8  |  FAMILIA CREDINCIOASĂ 

este acesta: „Fiule, păzește sfaturile tatălui tău, și nu lepăda 

învățătura mamei tale: leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le 

de gât” (Proverbe 6:20-21). 

Pentru a vă îndemna să luați în considerare aceste as-

pecte, gândiți-vă la următoarele lucruri: 

1. Gândiți-vă că aceasta a fost întotdeauna practica ce-

lor care au fost și sunt copii ascultători. Da, Hristos însuși a 

fost ascultător și respectuos față de Iosif și Maria, chiar dacă 

El a fost Dumnezeul binecuvântat în veci (Luca 2:51). 

2. Ar trebui să fiți uimiți la gândul judecăților severe 

ale lui Dumnezeu manifestate asupra celor care au fost neas-

cultători. Pentru simplul gest de a batjocori un singur act 

bun al părinților lui, Ismael a fost șters de la moștenirea ta-

tălui său și de la Împărăția cerurilor, și acest lucru cu apro-

barea lui Dumnezeu (Geneza 21:9-14; Galateni 4:30). Hofni 

și Fineas au provocat mânia marelui Dumnezeu când au re-

fuzat sfatul bun al tatălui lor: „ei n-au ascultat de glasul ta-

tălui lor, căci Domnul voia să-i omoare” (1 Samuel 2:23-25). 

Absalom a fost spânzurat, ca să spunem așa, de Dumnezeu 

însuși, pentru răzvrătirea împotriva tatălui său (2 Samuel 

18:9). 

Dincolo de aceste argumente, cât de puțin cunoașteți 

voi despre durerea inimii părinților voștri atunci când ei se 

gândesc că puteți ajunge condamnați pe veci! Câte rugăciuni, 

suspine și lacrimi curg din inimile lor pentru voi în acest 
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sens! Fiecare faptă rea a voastră le străpunge inimile, pentru 

că ei se tem ca nu cumva Domnul să se folosească de acea 

ocazie ca să vă împietrească pe veci. Cum a suspinat Avraam 

pentru Ismael! “O,” I-a spus el lui Dumnezeu, „să trăiască 

Ismael înaintea Ta!” (Geneza 17:18). Cum au fost îndurerați 

Isaac și Rebeca de purtarea rea a lui Esau! (Geneza 26:34-

35). Și cât de amar a plâns David după fiul său, care a murit 

în starea aceea ticăloasă! (2 Samuel 18:32-33). 

În ultimul rând, ați putea să vă imaginați că toate acele 

rugăciuni, suspine și suferințe ale părinților voștri evlavioși 

vor contribui la creșterea chinurilor voastre în ea, dacă mu-

riți rămânând în păcatele voastre? 

Responsabilitățile copiilor care sunt mântuiți 

Dacă și voi și părinții voștri sunteți evlavioși, ce lucru 

fericit! Cum ar trebui să vă bucurați de aceeași credință care 

locuiește atât în părinții voștri cât și în voi! Este posibil ca 

până și convertirea voastră să fie rodul suspinelor și ale ru-

găciunilor părinților voștri pentru sufletele voastre. Ei nu 

pot decât să se bucure. Bucurați-vă și voi cu ei. Așa s-a pe-

trecut cu mântuirea unui fiu firesc, care este menționat în 

pildă: „acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut, și a 

fost găsit. Și au început să se veselească” (Luca 15:24). Fie ca 

gândul acesta, anume că părinții au parte de har ca și voi, să 

vă îndrepte inima la o cinste, reverență și ascultare tot mai 

mare față de ei. 
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Acum sunteți cu atât mai capabili să vă gândiți la sufe-

rințele și grija pe care părinții voștri le-au îndurat îngrijind 

de sufletul și trupul vostru. De aceea, străduiți-vă să le ară-

tați recunoștință și să îi răsplătiți. Acum aveți puterea de a 

răspunde într-o anumită măsură poruncilor lor. De aceea, 

nu neglijați acest lucru. Este un păcat dublu ca un copil cre-

dincios să nu-și amintească de poruncă, da, de prima po-

runcă însoțită de promisiune (Efeseni 6:1-2). Păziți-vă ca nu 

cumva să le răspundeți părinților voștri buni nici măcar cu 

un singur cuvânt nepotrivit sau să vă purtați într-un fel lipsit 

de recunoștință față de ei. Iubiți-i pentru că sunt părinții 

voștri, pentru că sunt credincioși și pentru că veți petrece 

veșnicia glorioasă alături de ei. 

Responsabilitățile copiilor în cazul în care părinții nu 

sunt credincioși 

Dacă ești credincios iar părinții tăi sunt răi, cum ade-

sea, din nefericire, este cazul, atunci, 

1. Inima ta să plângă pentru ei. Părinții tăi se îndreaptă 

către Iad! 

2. Așa cum i-am spus soției, în legătură cu soțul ei ne-

credincios, așa îți spun și ție: ia aminte și ferește-te de vor-

birea nepotrivită. Vorbește-le părinților tăi cu înțelepciune, 

cu blândețe și smerenie. Ascultă-i cu credincioșie, fără a te 

răzbuna. Suportă-le totul cu smerenie de copil și îndură 

ocara lor și vorbele lor rele și spurcate. Caută oportunitățile 
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potrivite pentru a le vorbi despre starea sufletelor lor. O, ce 

lucru fericit ar fi ca, dacă Dumnezeu dorește, să folosească 

un copil pentru a-și aduce părintele la credință! Atunci tatăl 

ar putea să spună: „Dumnezeu mi-a schimbat sufletul prin 

rodul trupului meu”. Dacă este voia Lui, roagă-te ca Dumne-

zeu să convertească părinții tăi sărmani, așa încât și ei, ală-

turi de noi, să fie copii ai lui Dumnezeu. 

*  *  * 

Fragment din lucrarea Christian Behavior. 

*  *  * 

John Bunyan (1628-1688) - predicator și păstor englez, unul din-

tre cei mai influenți scriitori din secolul al XVII-lea. El este autorul 

cărților Călătoria Creștinului, Războiul Sfânt și numeroase alte ti-

tluri. S-a născut la Elstow, în apropierea localității Bedford din 

Anglia. 

*  *  * 

„Unii dintre noi datorăm o mulțime de lucruri familiilor 

noastre, și toți avem motive să-I mulțumim lui Dumne-

zeu că suntem fiul ce provine dintr-o familie credinci-

oasă, tatăl unui copil credincios, ori sora sau fratele ce 

provine dintr-o astfel de familie. Există, probabil, o în-

durare specială asociată cu familiile de acest fel, motiv 

pentru care nu trebuie să încetezi să Îl lauzi pe Dumne-

zeu pentru că te-a pus în viață alături de cei care sunt în 

familia Lui! Fie ca Dumnezeu să facă așa încât copiii 
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noștri să fie copiii Lui! Fie ca prietenii noștri să fie prie-

tenii Lui! Fie ca frații noștri să fie frați ai noștri în Hris-

tos!” – Charles H. Spurgeon  

 

 

  



SÂNGELE STROPIRII ȘI COPIII 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

„Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel, și le-a zis: „Du-

ceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre, și junghiați 

Paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sân-

gele din strachină, și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi 

ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din 

casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească 

Egiptul, și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi 

stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă, și nu va îngădui 

Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să 

păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri 

în veac. Când veți intra în țara pe care v-o va da Domnul, 

după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă 

vor întreba copiii voștri: ,Ce însemnează obiceiul acesta?’ să 

răspundeți: ,Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a 

trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit 

Egiptul, și ne-a scăpat casele noastre’”. Poporul s-a plecat, și 

s-a închinat până la pământ” (Exod 12:21-27). 

Mielul pascal a fost un simbol special al Domnului nos-

tru Isus Hristos. Nu ajungem la această concluzie doar din 

ideea generală că toate jertfele din vechime erau umbre ale 

uneia adevărate și reale, ci suntem asigurați în Noul Testa-

ment de faptul că „Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit” (1 

Corinteni 5:7). Așa cum mielul pascal trebuia să fie fără cu-

sur, tot așa a fost Domnul nostru, iar uciderea mielului și 

arderea lui în foc au fost simboluri ale morții și suferințelor 

lui Hristos. La vremea cuvenită, Domnul nostru a împlinit 
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acel simbol, căci momentul răstignirii Lui a fost sărbătoarea 

Paștelui. Așa cum amprenta este răspunsul sau rezultatul 

unei ștampile, tot așa jertfa Domnului nostru corespunde tu-

turor lucrurilor din ceremonialul Paștelui. Îl vedem pe El 

scos dintre oameni și dus ca un miel la măcelărie. Vedem 

sângele Lui cum a curs și a fost vărsat. Îl vedem ars de focul 

patimilor. Prin credință, noi mâncăm din El, și dăm aromă 

acelei sărbători cu ierburile amare ale pocăinței. Noi Îl ve-

dem pe Isus și mântuirea acolo unde ochiul carnal nu vede 

decât un miel măcelărit și un popor salvat de la moarte. 

Duhul lui Dumnezeu pune un accent special în ceremonia 

Paștelui pe elementul stropirii sângelui. Lucrul față de care oa-

menii se încăpățânează să se împotrivească, constituie cu sigu-

ranță elementul de bază al revelației. Sângele mielului ales tre-

buia colectat într-un lighean, așa încât să nu se verse pe pă-

mânt, irosindu-se, și asta pentru că sângele lui Hristos este de 

cel mai mare preț. El a fost scurs în această cupă a sângelui, 

fiind stropit cu isop. Acea plantă avea să mențină sângele flui, 

așa încât să poată fi stropit ușor. Apoi capul familiei mergea 

afară, stropind cu acest amestec de sânge și isop pragul de sus 

și cei doi stâlpi ai ușii, așa încât casa să fie însemnată cu aceste 

trei pete de sânge. Sângele nu trebuia stropit pe pragul de jos, 

căci este vai de acela care calcă în picioare sângele lui Hristos 

și care îl tratează ca pe un lucru necurat! Vai! Mă tem că mulți 

procedează în felul acesta în zilele noastre, nu doar dintre cei 

aflați în lume, ci și între cei care pretind că sunt creștini. 
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Mă voi strădui să vă aduc înainte următoarele două lu-

cruri. În primul rând, voi vorbi despre importanța sângelui 

stropit, iar apoi ne vom îndrepta privirile către responsabi-

litatea legată de aceasta, anume faptul că cei ce sunt copii 

trebuie să fie învățați cu privire la sensul jertfei, așa încât, la 

rândul lor, să-și învețe copiii, și să păstreze vie memoria mă-

reței eliberări făcută de Domnul. 

IMPORTANȚA SÂNGELUI JERTFIT 

În primul rând, importanța atașată sângelui jertfirii 

este prezentată foarte clar. Accentul este pus pe jertfă, pen-

tru ca toți oamenii să observe acest lucru. 

Observați, mai întâi, că acesta a devenit și a rămas un 

semn național. Dacă ați fi traversat străzile din Memfis sau 

Ramses în noaptea Paștelui, ați fi putut să spuneți dintr-o 

singură privire care erau evrei și care egipteni. Nu era nevoie 

să plecați urechea la fereastră pentru a-i auzi pe oamenii 

care erau în case, în funcție de limba lor, și nici să așteptați 

până când cineva ieșea pe stradă așa încât să îi puteți vedea 

hainele. Era nevoie de un singur lucru, iar acesta era o călă-

uză suficientă: israelitul avea semnul sângelui pe ușa casei, 

pe când egipteanul nu. Observați că acesta a rămas marele 

element distinctiv dintre copiii lui Dumnezeu și copiii celui 

rău. Este adevărat, pe acest pământ nu există decât două de-

nominații – Biserica și lumea, cei care sunt justificați în Isus 

Hristos și cei care sunt condamnați în păcatele lor. Acesta va 
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rămâne pe veci semnul „adevăratului iudeu”: el a venit la 

sângele stropirii, care vorbește despre lucruri mai bune de-

cât sângele lui Abel. Acela care a crezut în Fiul lui Dumnezeu, 

pe care L-a considerat singura jertfă acceptabilă pentru pă-

cat, are mântuirea, pe când cel care nu crede în Hristos va 

muri în păcatele sale. Cei ce constituie adevăratul Israel își 

pun încrederea în jertfa oferită odată pentru păcat, aceasta 

fiind odihna lor, mângâierea lor și nădejdea lor. În ceea ce îi 

privește pe cei care nu își pun credința în jertfa ispășitoare, 

ei au respins astfel sfatul lui Dumnezeu și, astfel, și-au de-

monstrat adevăratul caracter și adevărata stare spirituală. 

Isus a spus: „Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am 

spus, nu sunteți dintre oile Mele” (Ioan 10:26), iar lipsa cre-

dinței în acea vărsare a sângelui, fără de care nu există ier-

tare de păcate, este semnul ce aduce condamnarea aceluia ce 

este străin de Dumnezeu. Să nu ne îndoim niciodată de acest 

lucru: „oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui 

Hristos, n-are pe Dumnezeu” (2 Ioan 9). Cel care nu va ac-

cepta ispășirea pe care Dumnezeu i-o oferă trebuie să își 

poarte povara propriei nelegiuiri. Nimic mai drept și totuși 

nimic mai îngrozitor nu se poate petrece cu un astfel de om 

decât ca nelegiuirea lui să nu fie spălată prin jertfă. Nu mă 

interesează care ar putea fi neprihănirea pe care ai putea să 

o pretinzi, și nici felul în care îți imaginezi că te vei putea 

scuza înaintea lui Dumnezeu. Dacă Îl respingi pe Fiul Lui, El 

te va respinge pe tine. Dacă vii înaintea lui Dumnezeu fără 
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sângele ispășitor, nu vei avea nici parte la moștenirea legă-

mântului și nu te vei număra printre cei ce fac parte din po-

porul lui Dumnezeu. Jertfa este un semn național pentru Is-

raelul spiritual, iar acela care nu are acest semn distinctiv 

este un străin. El nu va avea parte de nicio moștenire printre 

cei ce sunt sfințiți, și nici nu Îl va vedea pe Domnul în slavă. 

În al doilea rând, la fel cum acest lucru era un semn al 

apartenenței la poporul lui Dumnezeu, el a fost în același 

timp și o dovadă a mântuirii. În acea noapte, îngerul morții 

și-a deschis aripile și, pe măsură ce a traversat străzile Egip-

tului, i-a lovit pe toți, mari și mici, pe toți întâii născuți ai 

prinților și pe toți întâii născuți ai animalelor, așa încât în 

fiecare casă și în orice staul a existat un mort. Acolo unde el 

a văzut semnul sângelui, el nu a intrat pentru a lovi, însă în 

orice alt loc, răzbunarea Domnului a căzut peste cei rebeli. 

Cuvintele sunt remarcabile: „Domnul va trece pe lângă ușă, 

și nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să 

vă lovească”. Ce anume a ținut sabia în teacă? Nimic altceva, 

decât pata aceea sângerie de pe ușă. Totuși, ți-aș atrage aten-

ția în mod special la cuvintele folosite în versetul 23: „Când 

va trece Domnul ca să lovească Egiptul, și va vedea sângele 

pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece 

pe lângă ușă”. Ce cuvinte expresive! „Când El va vedea sân-

gele”. A fi în măsură să privim la ispășire este un lucru care 

ne aduce mângâiere. În felul acesta, noi primim pace și sun-
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tem îndreptați către odihna sufletelor noastre. La urma ur-

mei, marea motivație care stă în spatele mântuirii noastre 

este că Domnul însuși privește la ispășire și găsește plăcere 

în ea, de dragul neprihănirii Lui. În versetul 13, Îl auzim pe 

Domnul însuși spunând: „Eu voi vedea sângele, și voi trece 

pe lângă voi”. 

Nu faptul că noi privim la sângele stropit este temelia 

mântuirii, ci faptul că Dumnezeu privește la el. Faptul că 

Dumnezeu a acceptat jertfa lui Hristos este garanția sigură a 

mântuirii acelora care primesc jertfa Lui. Fraților, când 

ochiul credinței este slab, când ochii sunt înecați într-un po-

top de lacrimi, când întunericul întristării vă împiedică ve-

derea, totuși este bine să știți că Iehova vede sângele Fiului 

Său și vă scutește. În cel mai gros întuneric, când nu puteți 

vedea nimic, Domnul Dumnezeu totuși nu ratează să vadă în 

Isus acele lucruri în care El Își găsește plăcerea deplină, și 

prin care Legea Lui este împlinită. El nu-i va permite distru-

gătorului să se apropie de voi ca să vă rănească, pentru că El 

vede în Hristos acel lucru care satisface dreptatea Lui și care 

împlinește Legea și porunca necesară. Sângele este semnul 

mântuirii. 

O, cel ce auzi acum aceste cuvinte, care ești vinovat și 

condamnat, dacă vei veni acum și îți vei pune credința în Isus 

Hristos, păcatele tale, care sunt multe, îți vor fi iertate și, 

drept răspuns, vei iubi mult, așa încât toate dorințele tale și 



SÂNGELE STROPIRII ȘI COPIII  |  SPURGEON  79 

toată mintea și inima ta se vor întoarce de la păcat la ascul-

tare în har față de Dumnezeu. 

Observați mai apoi că semnul sângelui a fost făcut pe 

cât de vizibil era posibil. Chiar dacă trebuiau să mănânce mi-

elul pascal în tăcere, în familiile lor, israeliții nu au făcut un 

secret din această jertfă. Ei nu l-au pus ca semn distinctiv pe 

vreun perete din camerele interioare sau într-un loc unde 

puteau să îl acopere cu diverse lucruri, așa încât nimeni să 

nu-l poată vedea. Nu, ci ei au stropit sângele pe pragul de sus 

al casei și pe cele două praguri laterale, așa încât toți cei care 

treceau pe lângă casă să vadă că ea a fost marcată într-o mo-

dalitate specială, cu sânge. Poporul Domnului nu trebuia să 

se rușineze că avea sângele pus astfel în partea din față a 

locuințelor lor. Tot așa, cei care sunt mântuiți prin marea 

jertfă nu trebuie să trateze doctrina substituției ca și cum ar 

fi un crez neînsemnat, pentru a putea fi păstrat secret, nefi-

ind propovăduit public. Moartea lui Isus în locul nostru nu 

constituie o răscumpărare de care să ne rușinăm în vreun 

loc. Indiferent cum ar putea să denumească acest lucru cri-

ticii noștri, fie că ei spun că este de modă veche sau învechit, 

noi nu trebuie să ne rușinăm să propovăduim această jertfă 

în cele patru vânturi, și să nu ne arătăm încrederea în ea. 

Acela care se rușinează de Hristos în această generație, și 

Hristos se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său și 

a tuturor îngerilor Lui sfinți. Există o teologie larg răspân-

dită în lume care acceptă moartea lui Hristos atâta vreme cât 
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este așezată într-un loc nedefinit în sistemul credinței, acel 

loc fiind cât mai în spate. Eu cred că ispășirea trebuie pusă 

în centru și în față, pentru că Mielul trebuie să stea în mijlo-

cul scaunului de domnie. 

Marele sacrificiu este locul adunării seminței celor 

aleși. Noi ne întâlnim la Cruce, așa cum fiecare familie din 

Israel se întâlnea în jurul mesei unde era așezat mielul, într-

o casă însemnată cu sânge. În loc să privim la jertfa ispăși-

toare ca și cum ar fi amplasată undeva la o distanță mare, 

noi o descoperim în centrul Bisericii. Ba mai mult, iar ea con-

stituie atât de mult centrul acela vital și esențial în orice pri-

vință, încât a o îndepărta câtuși de puțin înseamnă a zdrobi 

esența și inima Bisericii. O congregație care a respins jertfa 

lui Hristos nu este o biserică, ci o adunare de necredincioși. 

Putem spune pe bună dreptate despre Biserică faptul că „vi-

ața ei este în sânge”. Asemenea doctrinei îndreptățirii prin 

credință, cea a jertfei ispășitoare este acel lucru de care ține 

rămânerea în picioare sau căderea fiecărei biserici: ispășirea 

prin jertfa substitutivă a lui Hristos înseamnă viață spiritu-

ală, iar respingerea ei înseamnă moarte. De aceea, nu trebuie 

să ne rușinăm niciodată de acest adevăr atât de important, 

ci să-l facem cât mai clar cu putință. „Propovăduirea crucii 

este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pen-

tru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 

Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18). 
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Mai mult, sângele stropit era nu doar vizibil, ci a fost 

îndrăgit foarte mult de beneficiarii lui prin faptul că ei și-au 

pus încrederea în el în cea mai clară manieră. După ce pragu-

rile caselor au fost stropite, oamenii au intrat în casele lor, 

au închis ușile, și nu le-au mai deschis deloc până a doua zi 

de dimineață. Au fost ocupați în interiorul casei: trebuia ca 

mielul să fie pregătit, trebuiau preparate ierburile amare, 

trebuiau să-și îmbrace hainele și să fie pregătiți pentru mar-

șul lor și așa mai departe. Totuși, toate aceste lucruri au fost 

săvârșite fără frică, chiar dacă știau că Nimicitorul era la lu-

cru în jurul lor. Porunca Domnului a fost aceasta: „Nimeni 

din voi să nu iasă din casă până dimineața”. De ce să mergi 

pe stradă? Nu trebuie să vezi ce se întâmplă. A sosit miezul 

nopții. Auzi? Ascultă, acel strigăt înfricoșător! Auzi din nou 

acel urlet pătrunzător! Ce se întâmplă? Mama pune nerăb-

dător întrebarea: „Ce se întâmplă?” „S-a auzit un țipăt pu-

ternic în Egipt”. Evreii nu trebuiau să ia aminte la acel strigăt 

așa încât să încalce cuvântul divin care i-a așezat în interio-

rul caselor pentru o scurtă vreme, până când furtuna avea să 

treacă. Poate că persoanele cu o fire întrebătoare ar fi putut 

să își spună în acea noapte întunecată: „Ceva înfricoșător se 

întâmplă. Auziți acele strigăte! Ascultă pașii grăbiți ai oame-

nilor pe străzi, alergând încoace și încolo! Poate că se pune 

la cale o conspirație pentru a ne măcelări în mijlocul nopții”. 

„Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața” a fost 

suficient pentru toți cei care au crezut cu adevărat. Ei se 
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aflau în siguranță și cunoșteau acest lucru, așa că, asemenea 

puilor care se adăpostesc sub aripile mamei lor, ei au rămas 

în siguranță. Dragilor, să facem și noi același lucru! Haideți 

să cinstim sângele prețios al lui Hristos nu doar prin a vorbi 

despre el cu tot curajul înaintea altora, ci și prin a manifesta 

o încredere calmă și fericită în el pentru noi înșine. Haideți 

să ne odihnim având siguranță deplină. Crezi că Isus a murit 

pentru tine? Atunci rămâi în pace. 

Observăm mai apoi că vărsarea sângelui mielului pas-

cal trebuia să constituie un subiect de o perpetuă amintire. 

„Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii 

voștri în veac”. Atâta vreme cât Israelul avea să rămână un 

popor distinct, ei trebuiau să păzească sărbătoarea Paștelui. 

Atâta vreme cât există un singur creștin pe pământ, moartea 

jertfitoare a Domnului Isus trebuie păstrată în memorie. Nici 

trecerea anilor și nici avansul științei nu poate șterge memo-

ria jertfei pascale din poporul Israel. Cu siguranță aceasta a 

fost o noapte care trebuia ținută minte, atunci când Domnul 

Și-a eliberat poporul de sub jugul de fier al Egiptului. Ea a 

fost o eliberare atât de minunată, însoțită de plăgile care au 

precedat-o și de minunea de la Marea Roșie, încât niciun eve-

niment nu putea să o depășească în interes și slavă. Dragilor, 

moartea Domnului nostru Isus Hristos trebuie proclamată și 

arătată prin noi până când El va veni. Niciun adevăr nu va 

putea fi descoperit vreodată care să poată pune în umbră 
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moartea Lui jertfitoare. Orice lucru ar putea avea loc în lu-

mea aceasta, chiar și atunci când Domnul va veni pe norii 

cerului, cântecul nostru va rămâne întotdeauna același: „A 

Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu 

sângele Său”. Chiar și în splendoarea domniei Sale fără sfâr-

șit, El va rămâne „Mielul, așezat în mijlocul scaunului de 

domnie”. Fiind făcut jertfă pentru păcat, Hristos va fi întot-

deauna subiectul strigătelor noastre de Aleluia: „căci ai fost 

junghiat”. În ceea ce ne privește, noi Îl auzim pe Domnul 

spunându-ne: „să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și 

pentru copiii voștri în veac”, și așa vom face. „Isus Hristos 

este același ieri și azi și în veci!” – aceasta este lauda și slava 

noastră. Alții pot să rătăcească oriunde doresc, dar noi vom 

rămâne cu El, Acela care a purtat păcatele noastre în trupul 

Său pe lemn (Evrei 13:8; 1 Petru 2:24). 

Dragi prieteni, observați mai apoi că, atunci când po-

porul a ajuns în țara în care n-a intrat vreodată nici măcar 

un egiptean, ei trebuiau să-și amintească în continuare de 

Paște. „Când veți intra în țara, pe care v-o va da Domnul, 

după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt”. Trebuia să 

fie păstrată memoria sângelui stropit și în țara unde curgea 

lapte și miere. Domnul nostru Isus Hristos nu ne cere pocă-

ință doar în prima zi, ci în toate zilele vieților noastre. Noi 

ne amintim de El deopotrivă în mijlocul celor mai mari bu-

curii spirituale și în cele mai profunde perioade de încercare 

spirituală. Jertfa mielului pascal trebuia să fie celebrată atât 
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în Canaan cât și în Egipt, iar jertfa pentru păcat are în vedere 

atât siguranța noastră deplină cât și nădejdea noastră tre-

murând. Tu și eu nu vom ajunge niciodată la o stare de har 

unde să ne descurcăm fără sângele care curăță păcatul. 

Mai mult, fraților, vreau să observați cu atenție că 

această stropire a sângelui trebuia să fie o amintire atotpă-

trunzătoare. Observați acest gând: copiii Israelului nu pu-

teau să iasă din casele lor și nu puteau să intre fără să-și 

amintească de sângele stropit. El era deasupra capetelor lor, 

așa că trebuiau să intre în casă pe sub el. El se afla la dreapta 

și la stânga, așa că erau înconjurați de el. Aproape că puteau 

să spună despre el: „Unde să mergem din prezența ta?” Fie 

că priveau la ușile lor sau la ușile vecinilor lor, vedeau același 

sânge stropit în trei locuri, și aceasta zi și noapte. Și asta nu 

era totul. Când doi evrei se căsătoreau și când se punea astfel 

temelia unei familii, exista o altă ceremonie de amintire. Ti-

nerii căsătoriți aveau bucuria de a privi la întâiul lor născut, 

și apoi își aminteau că Domnul a spus: „Pune-Mi deoparte ca 

sfânt pe orice întâi-născut”. Atunci când un evreu explica 

acest lucru copilului său, îi spunea că, „prin mâna Lui cea 

atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; 

și, fiindcă Faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să ple-

căm, Domnul i-a omorât pe toți întâii-născuți din țara Egip-

tului, de la întâii-născuți ai oamenilor până la întâii-născuți 

ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice în-

tâi-născut de parte bărbătească, și răscumpăr pe orice întâi-
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născut dintre fiii mei” (Exod 13:14-15). Primii pași ai fiecărei 

familii din poporul evreu constituiau un moment al amintirii 

speciale a sângelui stropit. 

Fraților, ar trebui să vedem totul în această lume prin 

lumina sau lentila răscumpărării, căci abia atunci vom vedea 

lucrurile drept. Este o mare diferență și o schimbare extra-

ordinară să vezi providența din perspectiva meritului ome-

nesc sau de la piciorul Crucii. Noi nu vedem nimic în culorile 

lui reale atâta vreme cât Isus nu este lumina noastră. Totul 

se vede în culori reale atunci când privești prin acea oglindă, 

prin acea oglindă de rubin a jertfei ispășitoare. Folosește 

acest telescop al Crucii, și vei vedea clar și în depărtare. Pri-

vește la păcătoși prin intermediul Crucii, la cei sfinți prin 

Cruce, la păcat prin Cruce, la bucuriile și întristările acestei 

lumi prin Cruce. Privește prin intermediul Crucii la Rai și 

Iad. Vei vedea clar sângele lui Hristos, sângele Paștelui, și vei 

învăța din toate acestea să prețuiești multă jertfa lui Hristos, 

să faci ca ea să fie totul pentru tine, căci Hristos este totul. 

Dragilor, puteți vedea acum felul în care tot ceea ce s-

a făcut a fost așa încât sângele mielului pascal să fie prețuit 

de către poporul pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt. De 

aceea, și noi trebuie să facem totul ca să propovăduim și să 

punem mereu înaintea oamenilor învățătura prețioasă a jer-

tfei ispășitoare a lui Hristos. El a fost făcut păcat pentru noi, 

deși El n-a cunoscut niciun păcat, pentru ca noi să fim făcuți 

neprihănirea lui Dumnezeu în El. 
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PORUNCA LEGATĂ DE PAȘTI 

Vom petrece acum câtva timp reamintindu-vă de po-

runca legată de rememorarea Paștelui. „Și când vă vor în-

treba copiii voștri: ,Ce însemnează obiceiul acesta?’ să răs-

pundeți: ,Este jertfa de Paște în cinstea Domnului”. 

Curiozitatea ar trebui stârnită în mințile copiilor 

noștri. O, dacă am putea să îi determinăm să ne pună între-

bări despre lucrurile lui Dumnezeu! Unii dintre ei sunt curi-

oși de timpuriu cu privire la aceste lucruri, alții par să fie la 

fel de indiferenți precum sunt frații lor mai mari. Trebuie să 

avem în vedere amândouă atitudinile. Este bine să le expli-

căm copiilor despre rânduiala Cinei Domnului, căci aceasta 

prezintă moartea lui Hristos ca un simbol. Eu regret că sunt 

situații când copiii nu asistă prea des la această rânduială. 

Botezul și Cina Domnului ar trebui puse înaintea ochilor 

acestei generații care crește, așa încât ei să ne poate întreba: 

„Ce înțeles au acestea?” Cina Domnului este o predică perenă 

a Evangheliei, căci ea ne îndreaptă în principal către jertfa 

pentru păcat. Ai putea să nu predici în mod articulat doctrina 

ispășirii de la amvon, dar ea va trăi întotdeauna în biserică 

prin Cina Domnului. Nu poți să explici acea pâine frântă și 

acel pahar plin cu rodul viței, fără să face referire la moartea 

ispășitoare a Domnului nostru. Nu poți explica „părtășia în 

sângele lui Hristos” fără a aduce în discuție, într-o formă sau 

alta, moartea lui Isus în locul nostru. De aceea, lăsați-i pe 

copii să vadă Cina Domnului, și lăsați-i să audă în cuvinte cât 
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mai clare ce ilustrează ea. Dacă nu pe Cina Domnului, căci 

nu aceasta este jertfa, ci doar umbra acelei realități glori-

oase, atunci insistați mult și des în prezența lor pe suferin-

țele și moartea Răscumpărătorului nostru. Faceți-i să se gân-

dească la Ghetsimani și la Golgota (Ioan 19:13), și învățați-i 

să cânte în versete clare despre Acela care Și-a dat viața pen-

tru noi. Spuneți-le cine a fost Cel care a suferit și de ce. Da, 

chiar dacă imnul este mai puțin pe gusturile mele în anumite 

modalități de exprimare ale lui, mi-aș dori să văd copiii 

noștri cântând, 

„Pe un deal departe, 
În afara zidurilor cetății”. 

Mi-aș dori ca ei să învețe versuri ca acestea: 

„El a știut cât de răi am fost, 

Și că Tatăl trebuie să pedepsească păcatul; 
Așa că, plin de milă, Isus a spus,  
Că El va purta pedeapsa în locul nostru”. 

Iar când atenția lor este atrasă de cel mai bun dintre 

toate subiectele din lume, haideți să fim gata să le explicăm 

acel mare schimb prin care Dumnezeu este drept și totuși 

păcătoșii sunt îndreptățiți. Copiii pot să înțeleagă bine doc-

trina jertfei ispășitoare. Ea a fost gândită pentru a fi o Evan-

ghelie chiar și pentru cei mai mici. Evanghelia substituției 

este simplă, deși este tainică. N-ar trebui să fim mulțumiți și 

liniștiți decât atunci când micuții noștri cunosc și își pun în-

crederea în jertfa încheiată pe cruce. Acesta este aspectul 



88         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 8  |  FAMILIA CREDINCIOASĂ 

esențial al cunoașterii și cheia tuturor celorlalte învățături 

spirituale. Fie ca ai noștri dragi copilași să cunoască crucea 

și vor începe bine viața. Fie ca ei să înțeleagă acest lucru, și 

vor avea o temelie bine așezată. 

Trebuie ca voi, părinții, să vă învățați copiii despre ne-

voia lor după un Mântuitor. Nu trebuie să abandonați 

această responsabilitate necesară. Nu vă flatați copiii cu gu-

noaiele amăgitoare care pretind că natura lor ar fi bună și n-

are nevoie decât să fie dezvoltată. Spuneți-le că trebuie să fie 

născuți din nou. Nu-i tulburați cu lucruri imaginate spre ino-

cența lor, ci arătați-le păcatele lor. Vorbiți-le despre păcatele 

copilăriei, către care ei sunt înclinați, și rugați pe Duhul 

Sfânt să lucreze convingerea în inima și conștiințele lor. Tra-

tați-i pe cei tineri în același fel în care îi tratați pe cei bătrâni. 

Fiți profunzi și onești cu ei. Religia superficială nu este bună 

nici pentru tineri și nici pentru bătrâni. Acești băieți și aceste 

fetițe au nevoie de iertare prin sângele prețios la fel cum 

avem noi toți ceilalți. Nu ezitați să-i spuneți copilului despre 

starea lui de pierzare. Altfel, el nu va dori remediul. Spuneți-

i de asemenea despre pedeapsa păcatului și avertizați-l de 

grozăvia acesteia. Fiți blânzi, dar spuneți adevărul. Nu as-

cundeți nimic dinaintea păcătosului tânăr în ceea ce privește 

adevărul spiritual, oricât de îngrozitor ar putea fi acesta. 

Acum, când el ajunge la anii responsabilității, dacă nu va 

crede în Hristos, îi va fi rău în ziua de apoi. Puneți înaintea 
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lui scaunul de judecată și reamintiți-i că va trebui să dea so-

coteală pentru lucrurile făcute în trup. Străduiți-vă să îi stâr-

niți conștiința și rugați-L pe Dumnezeu ca Duhul Sfânt să lu-

creze prin voi așa încât inima copilului să se înmoaie și min-

tea lui să conștientizeze nevoia măreței mântuiri. 

Copiii trebuie să învețe doctrina Crucii așa încât să gă-

sească imediat mântuirea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, la 

școala noastră duminicală, noi credem în mântuirea copiilor 

de la această vârstă. A fost bucuria mea să văd adeseori băieți 

și fete care au venit aici pentru a-și mărturisi credința în 

Hristos! Apoi aș vrea să spun că cei mai buni convertiți, cei 

mai clar convertiți și cei mai buni credincioși pe care i-am 

avut vreodată au fost cei tineri. În loc să descopăr în ei vreo 

deficiență în felul în care ei cunosc Cuvântul lui Dumnezeu 

și doctrinele harului, în mod uzual i-am descoperit având cu-

noștințe deosebite privitoare la adevărurile cardinale despre 

Hristos. Mulți dintre acești copii dragi au fost în măsură să 

vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu cu o mare plăcere 

izvorâtă din inimă și cu forța înțelepciunii. Mergeți înainte, 

dragi învățători, și să aveți credința că Dumnezeu îi va mân-

tui pe copiii voștri. Nu vă lăsați mulțumiți doar să semănați 

principii în inimile lor care ar putea să se dezvolte în anii ul-

teriori, ci lucrați având în vedere convertirea lor imediată. 

Așteptați-vă să vedeți roade în copiii voștri chiar de la vârsta 

copilăriei. Rugați-vă pentru ei așa încât să nu alerge în 

această lume și să cadă în relele atâtor păcate, după care să 
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se întoarcă la Bunul Păstor cu oasele frânte. Rugați-vă ca, 

prin harul bogat al lui Dumnezeu, ei să fie păziți de căile dis-

trugătorului, și să crească în turma lui Hristos, mai întâi ca 

mielușei ai Lui și apoi ca oi ale Sale.  

Sunt sigur de un lucru, anume că, dacă îi învățăm pe 

copii doctrina ispășirii în termenii cei mai clari, le vom face 

un mare bine. Eu sper uneori că Dumnezeu va revigora Bi-

serica Lui și îi va restaura acea credință veche printr-o lu-

crare plină de har desfășurată printre copii. Dacă Dumnezeu 

va găsi plăcere să aducă în bisericile noastre un număr mare 

de tineri, oare cum va influența acest lucru la subțierea sân-

gelui leneș al somnoroșilor din biserică! Copiii creștini vor 

ține casa vie. O, dacă am avea mai mulți dintre aceștia! Dacă 

Domnul ne va ajuta să-i învățăm pe copii, ne vom învăța pe 

noi înșine. Nu există nicio modalitate de învățare mai bună 

decât să îi înveți pe alții, și nu vei ști niciodată un lucru sufi-

cient de bine până când îl vei transmite altuia. Nu vei cu-

noaște în profunzime niciun adevăr decât în clipa în care îl 

vei putea așterne înaintea ochilor unui copil, așa încât să îl 

poată înțelege. Atunci când vei încerca să faci un copilaș să 

înțeleagă doctrina ispășirii, vei căpăta o perspectivă mai 

clară a acesteia pentru tine, iar acesta este motivul pentru 

care vă încurajez la această practică sfântă. 

Ce manifestare a îndurării vom trăi atunci când copiii 

noștri vor fi bine înrădăcinați în doctrina răscumpărării prin 

Hristos! Dacă ei sunt avertizați împotriva evangheliilor false 
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ale acestui veac rău și dacă sunt învățați să se odihnească pe 

stânca veșnică a lucrării încheiate a lui Hristos, putem spera 

să avem o generație după noi care va păstra credința și le va 

fi mai bine decât părinților lor… Unii le vorbesc copiilor lor, 

cerându-le să fie băieți și fete buni, și așa mai departe. Altfel 

spus, ei le predică Legea copiilor, în timp ce adulților le vor 

predica Evanghelia! Este oare cinstit acest lucru? Este înțe-

lept? Copiii au nevoie de Evanghelie, de întreaga Evanghelie, 

Evanghelia nediluată și neciuntită. Ei trebuie să aibă parte 

de Evanghelie și, dacă sunt învățați de Duhul lui Dumnezeu, 

vor fi la fel de capabili să o primească asemenea adulților. 

Învățați-i pe cei mici că Isus a murit, Cel drept pentru cei 

nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu… Luați-vă curaj, frați 

și surori, căci Dumnezeul care a mântuit atât de mulți dintre 

copiii voștri îi va mântui pe mulți alții, și vom avea o mare 

bucurie în această biserică atunci când vom vedea sute de 

copii venind la Hristos. Dumnezeu să împlinească acest lu-

cru, pentru gloria Numelui Său! Amin! 

*  *  * 

Fragment din predica „Sângele stropiri și copiii”. 

*  *  * 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) - influent predicator baptist 

din Anglia. S-a născut la Kelvedon, Essex, Marea Britanie. 

 

 



  



COPIII, EDUCAȚI                               

PENTRU HRISTOS 

Edward W. Hooker (1794-1875) 

 

Biserica Domnului Isus Hristos a fost instituită în 

această lume păcătoasă pentru a căuta convertirea ei. Bise-

ricii i s-a spus în urmă cu multe secole să propovăduiască 

Evanghelia fiecărei făpturi. Timpul ei, talanții și resursele 

care i-au fost date, au avut în vedere acest scop. Totuși, 

„toată lumea zace în cel rău”. Prin comparație, doar câțiva 

au auzit de Numele lui Isus, de faptul că există un Duh Sfânt 

sau că există un Dumnezeu care stăpânește peste pământ. 

Văzând această stare morală dezastruoasă a lumii, pri-

etenii lui Hristos ar trebui să își pună cu seriozitate întrebări 

ca acestea: „Nu avem oare mai multe lucruri de făcut? Nu 

există o responsabilitate măreață pe care cumva am trecut-

o cu vederea? Nu există cumva un legământ pe care l-am fă-

cut cu Domnul nostru, și care a rămas neîmplinit?” Și este 

evident că un răspuns poate fi descoperit dacă privim la co-

piii părinților creștini, care au venit să-i dedice pe aceștia lui 

Dumnezeu, dar care, în mare măsură, au ignorat educarea 

copiilor lor cu scopul expres de a-L sluji pe Hristos în înain-

tarea Împărăției Lui. O mamă creștină, a cărei inimă este 

profund interesată de acest subiect, a spus următoarele: „Mă 



94         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 8  |  FAMILIA CREDINCIOASĂ 

tem că mulți dintre noi ne imaginăm că responsabilitatea pă-

rintească este limitată la străduința spre mântuirea copiilor 

noștri, la faptul că ne-am rugat pentru ei și pentru mântui-

rea lor, la faptul că i-am învățat că să poată fi mântuiți, dar 

doar atât”. Fără îndoială că este de o importanță infinită ca 

aceștia să fie mântuiți. Dar dacă în inimile noastre s-ar găsi 

dorința arzătoare după gloria Răscumpărătorului nostru și 

după mântuirea sufletelor pierdute din această lume, dacă 

această dorință ar arde ca o flacără nestinsă, majoritatea ru-

găciunilor noastre fierbinți, încă de la nașterea lor, ar fi ca ei 

să ajungă într-adevăr mântuiți, dar să fie și instrumente spre 

mântuirea altora. 

În ceea ce privește felul în care este văzută slujirea lui 

Hristos, se pare că majoritatea o consideră ca fiind constituită 

din a deveni creștini, din a ne însuși credința, din a ne îngriji 

de sufletele noastre, din a ne menține o reputație bună în bi-

serică și în lume, a ne ruga pentru cauza lui Hristos și a dărui 

cât putem spre înaintarea acesteia și, în final, a ne lua un pios 

rămas bun de la această lume, pentru a merge în cer, în feri-

cire. Astfel, generație după generație trece, și toți trăim și mu-

rim în același fel. Cu adevărat, pământul ar putea să rămână 

așa pe veci, și totuși marea majoritate a populației lui să piară, 

dacă toți creștinii ar continua să trăiască în felul acesta. 

De aceea, este nevoie să facem un apel la părinții creș-

tini având în vedere starea spirituală curentă a acestei lumi. 

Voi aduceți rugăciunile voastre și dăruiți o parte din banii 
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voștri. Și este bine. Da, așa cum spunea acea mamă creștină, 

„Ce părinte bun își iubește copiii mai mult decât banii? De ce 

atunci să nu fie date aceste comori vii lui Hristos?” Această 

umblare după interesele proprii nu după lucrurile lui Hristos 

trebuie să înceteze, dacă vrem ca lumea aceasta să fie con-

vertită vreodată. Trebuie să acționăm și să ne învățăm copiii 

să acționeze cu mai multă credincioșie, potrivit Scripturii 

care spune: „El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, 

să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit 

și a înviat pentru ei” (2 Corinteni 5:15). 

Aș vrea să fiu înțeles bine. Noi nu spunem să vă dedicați 

copiii exclusiv cauzei misiunii sau oricărui domeniu al binefa-

cerii. Trebuie să lăsăm călăuzirea lor în mâna „Domnului se-

cerișului” (Matei 9:38). El îi va îndemna către vocațiile lor, în 

viața publică sau în viața privată, către acele sfere ale influen-

ței mai mici sau mai mari, așa cum va găsi El de cuviință (Ma-

tei 11:26). Responsabilitatea voastră este să faceți tot ceea ce 

este cuprins în acea poruncă, anume „creșteți-i, în mustrarea 

și învățătura Domnului” (Efeseni 6:4), știind că va veni vre-

mea când vi se va spune prin vocea Providenței, cu privire la 

fiecare, că „Domnul are trebuință de el” (Marcu 11:3), iar co-

pilul va fi călăuzit către acea slujbă în cadrul căreia Domnul 

va găsi plăcere să îl binecuvânteze. Fie că el va avea o slujbă 

retrasă și modestă, fie că va fi o persoană publică însemnată, 

puteți fi siguri de un lucru – va găsi suficient de lucru pentru 

el și va avea suficiente responsabilități pentru ca el să rămână 
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alipit de crucea lui Hristos, cerând harul care să-l întărească 

și care să-l ajute să întrebuințeze cu sârguință acel har cu 

toată puterea, câtă vreme are viață în el. 

Iată, așadar, o întrebare importantă pentru părinții 

creștini: „Ce trăsături îi vor pregăti cel mai bine pe copiii 

noștri să fie niște slujitori eficace ai lui Hristos?” Există 

multe trăsături care țin de inimă, de minte și de constituția 

lor fizică. 

1. Mai întâi de toate, evlavia. Ei trebuie să Îl iubească 

fierbinte pe Hristos și Împărăția Lui, să se dedice din inimă 

slujirii Lui, să fie gata pentru orice lepădare de sine, pentru 

orice sacrificiu și pentru orice lucrare la care El îi poate 

chema. Evlavia deosebită trebuie să socotească toate lucru-

rile ca o pierdere ca să Îl aibă și să Îl slujească pe Hristos. 

Cineva spunea, acum soția unui misionar american, că 

„să fac și să primesc vizite, să schimb saluturi prietenești, să 

îmi fac garderoba, să cultiv o grădină, să citesc cărți bune și 

atractive, și chiar să particip la întâlniri religioase pentru bu-

curia proprie – nimic din toate acestea nu mă satisface. 

Vreau să fiu acolo unde orice lucru ne îndreaptă privirile 

constant și fără rezerve către veșnicie. Pe terenul misionar 

mă aștept găsesc încercări și piedici noi, dar alegerea mea 

este să fiu acolo, să nu privesc ca un lucru dificil să las în 

urmă țara și casa mea, ci să mă simt ca și cum aș zbura ca o 

pasăre pe muntele ei”. 
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O astfel de evlavie, care strălucește în felul acesta și se 

roagă pentru a trăi, pentru a sluji și pentru a suferi pentru 

Hristos, este prima și cea mai importantă trăsătură ce tre-

buie cultivată în copiii voștri. Este necesar să acționăm efici-

ent pentru Hristos în orice loc – acasă sau în afara casei, într-

o sferă elevată a societății sau într-o sferă mai joasă. Domnul 

Isus nu a pregătit pentru creștini nicio lucrare dacă aceștia 

trăiesc mediocru, așa cum destui sunt mulțumiți să trăiască 

astăzi. Lucrarea este întru totul pentru cei care sunt „tari în 

harul care este în Hristos Isus”, pentru cei care sunt gata și 

hotărâți să fie „credincioși până la moarte”. 

2. Trăsături intelectuale. Unii fac o mare greșeală gân-

dindu-se că niște trăsături moderate vor fi suficiente pentru 

„lucrarea lui Hristos”. Vor fi oare creștinii satisfăcuți cu medi-

ocritatea în lucrarea Împărăției Răscumpărătorului, în timp ce 

oamenii acestei lumi caută excelența în preocupările lor? Fe-

riți-vă de a perverti dependența de ajutorul divin crezând că 

zelul inimii va compensa lipsa cunoștinței. Acea poruncă –  „Să 

iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 

sufletul tău, și cu tot cugetul tău” – se aplică deopotrivă slujirii 

și dragostei față de El. Copilul vostru va avea nevoie de o minte 

echilibrată și cultivată dincolo de o inimă evlavioasă. Dorințele 

lui de a face bine nu trebuie niciodată împiedicate de neglijența 

voastră în ce privește educația lui intelectuală. Noi nu spunem 

că ar fi nevoie să-i trimitem pe toți copiii noștri la facultate și 

pe toate fetele noastre la seminariile teologice, ci spunem că 
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este nevoie să-i pregătim așa încât să știe cum să trateze acele 

minți care se află sub stăpânirea păcatului, să aibă acele trăsă-

turi intelectuale așa încât să nu fie disprețuiți. 

3. Trăsături care se referă la constituția fizică. Intere-

sele credinței creștine au suferit suficient dacă ne uităm la 

trupurile firave și la morțile premature ale unor tineri pro-

mițători. Nu dedicați lucrării un fiu slab și bolnăvicios dacă 

nu este suficient de robust pentru o profesie seculară. Ni-

meni nu are nevoie de o constituție de fier mai mult ca misi-

onarii și predicatorii. „Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu 

este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau be-

teagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului 

tău! Te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea?” 

(Maleahi 1:8). Se poate să aveți o fiică pe care Dumnezeu să 

o cheme la lepădarea de sine a vieții misionare. De aceea, să 

nu o creșteți pe acea pernă pufoasă a bogăției și să nu-i per-

miteți să practice acele lucruri care sunt dăunătoare sănătă-

ții, așa încât să devină o femeie atât de delicată, încât să nu 

se aventureze să-și pună piciorul în țărâna terenului misio-

nar, din cauza delicateței ei exagerate, având o sensibilitate 

prea mare sau un temperament deosebit de emotiv. Veți fi 

oare mulțumiți cu o astfel de jertfă făcută înaintea Împăra-

tului Sionului? Va fi un lucru bun față de ea, care ar putea fi 

chemată să sufere mult, și căreia îi va lipsi abilitatea de a 

rezista în suferință, dacă o feriți de orice fel de lucru care 

necesită efort fizic? Nu, ci dedicați-i lui Hristos și Bisericii pe 
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acei tineri bărbați care sunt puternici, și pe fiicele voastre 

care sunt pregătite să fie însoțitorii acestora în trudele și su-

ferințele misionare pentru Hristos. 

Am vorbit până aici despre câteva trăsături esențiale. 

Ne vom îndrepta acum atenția către responsabilitățile pă-

rinților în pregătirea copiilor lor pentru slujirea lui Hristos. 

1. Rugați-vă mult pentru această lucrare deosebită. 

„Cine e de-ajuns pentru aceste lucruri?” (2 Corinteni 2:16), 

ați putea spune foarte bine. Dar Dumnezeu replică, spunând: 

„harul Meu îți este de ajuns”. Rămâneți aproape de tronul de 

har, aducând acest motiv important care apasă greu asupra 

sufletelor voastre. Jumătate din lucrarea voastră trebuie fă-

cută în rugăciune. Dacă eșuați aici, veți eșua în tot ceea ce 

veți face în afara cămăruței voastre. Trebuie să aveți înțelep-

ciune de sus ca să puteți să-i pregătiți pe slujitorii celui Prea-

înalt. Intrați în părtășie cu Dumnezeu în cazul fiecăruia din-

tre copiii voștri. În timp ce veți face acest lucru, veți căpăta 

priveliștea responsabilității voastre pe care înțelepciunea 

omenească nu o poate atinge niciodată și veți simți motiva-

țiile care nu pot fi cântărite niciunde mai bine decât pe ge-

nunchi. În ziua aceea ultimă, vor exista fără îndoială descope-

riri ale părtășiei cu Dumnezeu ale părinților creștini în ceea 

ce privește copiii lor, care vor explica într-un fel încântător 

secretul devotamentului și al utilității acestora. Se va cunoaște 

atunci mai mult decât putem cunoaște acum, care este valoa-
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rea rugăciunilor mamelor. Mama lui Mills se ruga mult pen-

tru el, și l-a ajutat astfel în succesul remarcabil pe care l-a 

avut. Un lucru remarcabil este menționat în una dintre revis-

tele noastre religioase, anume că dintre cei 120 de studenți de 

la unul dintre seminariile noastre teologice, peste 100 au fost 

purtați în rugăciune înaintea Mântuitorului de o mamă. Iată 

ce poate face rugăciunea. Insistați în rugăciune. 

2. Cultivați o cum sinceritate în ce privește faptul că pă-

rinții vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă 

socotește responsabili pentru caracterul copiilor voștri, și 

ține cont de fidelitatea în folosirea mijloacelor pe care El le-

a lăsat în acest sens. Veți fi chemați să dați socoteală în ziua 

judecății pentru ceea ce faceți sau nu faceți în ce privește 

formarea caracterului copiilor voștri. Puteți să îi educați așa 

încât, prin harul sfințitor al lui Dumnezeu, ei să ajungă in-

strumentele mântuirii pentru sute de alți oameni, poate 

chiar pentru mii de semeni ai lor. Dacă neglijați educația co-

piilor, atunci sute sau mii de oameni pot să fie pierduți, iar 

sângele lor va fi cerut din mâinile voastre2. Nu puteți să scă-

pați de această responsabilitate. Trebuie să acționați potrivit 

cu ea, astfel vă veți întâlni cu aceasta la judecată. Amintiți-

vă de acest lucru cu o temere sfântă, și totuși „îmbărbătați-

                                            
2 sângele lor va fi cerut din mâinile voastre – autorul predică un mesaj de îndemn pentru 

părinți, îndemnându-i să își ia responsabilitățile în seri-os. Totuși, nu trebuie să extindem 

prea mult cuvintele autorului pentru a ne gândi că mântuirea copiilor ar fi rezultatul edu-
cației părintești. Scriptura arată clar că slujirea credincioșilor înaintea lui Dumnezeu Îi 

aduce glorie atunci când ei încredințează toate rezultatele în mâinile Lui. Trebuie să ne 

îndreptăm atenția către gloria lui Dumnezeu, nu către rezultate 
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vă în Domnul”. Dacă veți fi credincioși în cămăruța rugăciu-

nii și în a împlini ceea ce vedeți că este responsabilitatea 

voastră, veți avea parte de har. Este încântător și solemn 

gândul că ni se permite să pregătim acești nemuritori spre 

glorificarea lui Dumnezeu în mântuirea sufletelor. 

3. Străduiți-vă să aveți voi înșivă un spirit dedicat. Su-

fletele voastre trebuie să fie sănătoase și prospere. Trebuie 

să ardeți de dragoste pentru Hristos și pentru Împărăția Lui. 

Învățăturile pe care le dați copiilor trebuie să fie dublate de 

un exemplu evlavios, dacă vreți să vă determinați copiii să 

trăiască cu devotament pentru El. Tatăl unei familii nume-

roase, majoritatea membrilor fiind credincioși, a primit ur-

mătoarea întrebare: „Ce mijloace ai folosit în educația copi-

ilor tăi?” Răspunsul lui a fost acesta: „M-am străduit să tră-

iesc astfel încât să le demonstrez că țelul meu principal a fost 

acela de a merge în cer și de a-i lua împreună cu mine”. 

4. Dați-le copiilor învățătură religioasă de timpuriu. 

Căutați oportunitățile de a face acest lucru în orice etapă a 

copilăriei. Impresiile timpurii vor rămâne de-a lungul vieții, 

pe când cele de mai târziu se vor risipi. Un misionar ameri-

can spunea: „îmi amintesc în mod deosebit că a fost o situa-

ție când mama mea a venit și s-a așezat lângă mine, pe când 

stăteam în ușă, și mi-a vorbit cu blândețe despre Dumnezeu 

și despre nevoile sufletului meu, când lacrimile ei au căzut 

pe capul meu. Acest gest m-a făcut să fiu misionar”. Cecil 

spunea: „Am avut o mamă evlavioasă, care a așezat lucrurile 
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lui Dumnezeu în calea mea. Pur și simplu nu puteam să scap 

de ele. Eram un necredincios, dar îmi plăcea să fiu necredin-

cios mai degrabă în compania cuiva decât de unul singur. 

Aveam o viață ticăloasă. Totuși, influența părinților s-a alipit 

de mine, m-a vânat, a pus continuu lucrurile lui Dumnezeu 

pe calea pe care mergeam”. John Newton nu putea să scape 

de amintirile care îi reveneau în minte de pe vremea când 

mama lui îl învăța de Dumnezeu. 

5. Rugați-vă pentru convertirea timpurie a copiilor 

voștri. Priviți fiecare zi care trece în viața lor fără Hristos ca 

fiind o zi în care cresc pericolul și vinovăția lor. Un misionar 

spunea: „O mamă care a crescut o familie numeroasă, toți 

devenind în final credincioși, a fost întrebată de mijloacele 

pe care le folosise spre convertirea lor. Replica ei a fost 

aceasta: ‚Am simțit că, dacă aceștia nu sunt convertiți înainte 

de a împlini 7 sau 8 ani, probabil că vor fi pierduți. Când unii 

dintre ei s-au apropiat de acea vârstă, am intrat într-o agonie 

atât de mare, încât nu mi-am dorit ca ei să treacă de acea 

vârstă fără a avea pocăința. M-am dus cu acea agonie înain-

tea Domnului. El n-a respins rugăciunile mele și nu și-a în-

frânat îndurarea de la mine’”. Rugați-vă pentru acest lucru: 

„Scoală-te și gemi noaptea când încep străjile! Varsă-ți inima 

ca niște apă, înaintea Domnului! Ridică-ți mâinile spre El 

pentru viața copiilor tăi” (Plângerile lui Ieremia 2:19). Nă-

dăjduiți după trimiterea timpurie a harului divin ca urmare 
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a unor promisiuni precum aceasta: „Voi turna ape peste pă-

mântul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul 

Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele 

tale, și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă 

pâraiele de apă. Unul va zice: ,Eu sunt al Domnului!’ Altul se 

va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui: 

,Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel” (Isaia 

44:3-5). Povestea unor familii constituie o împlinire încân-

tătoare a acestei promisiuni. Inimile tinere sunt cele mai 

bune terenuri în care poate ajunge, se poate adânci și se 

poate lărgi temelia utilității spre gloria lui Hristos. Nu poate 

exista vreo nădejde că rodul dragostei voastre va face ceva 

acceptabil pentru Hristos decât din momentul în care vedeți 

acel copil venind de la piciorul Crucii, cu pocăință și credință, 

dedicându-și viața Mântuitorului. 

Unii părinți își imaginează că religia nu poate pătrunde 

în mintea unui copil, că acest lucru ar cere maturitatea și 

trecerea anilor pentru ca ei să se poată pocăi și să creadă 

Evanghelia. De aceea, ideea că un copil poate deveni creștin 

este adeseori văzută ca un lucru imposibil. Harul manifestat 

într-un suflet tânăr este o dispensație a îndurării divine mult 

prea neașteptată pentru ca unii să o poată accepta ca urmare 

a folosirii mijloacelor comune ale harului. O mamă spunea: 

„părinții se străduiesc și se roagă având în vedere converti-

rea copiilor lor”. Am văzut părinți care au plâns la căpătâiul 

copiilor lor decedați la vârsta de patru, cinci, șase sau șapte 
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ani, și care nu păreau să simtă vreo mângâiere că aceștia 

muriseră într-o stare spirituală sănătoasă, dar nici nu sim-

țeau vreun reproș cu privire la propriile persoane gândindu-

se că ar fi putut neglija ceva în străduința lor spre converti-

rea acelor copii. Un lucru interesant este faptul că au fost 

văzuți mulți copii cu vârsta de până la patru ani, care au ma-

nifestat convingeri profunde ale păcatului împotriva lui Dum-

nezeu și a stării lor ticăloase, care au putut să-și manifeste 

întristarea pentru păcat, care au putut să creadă în Hristos, 

și să-și țintească dorințele asupra lui Dumnezeu, oferind 

toate dovezile harului pe care le putem vedea în persoane 

ajunse la vârstă adultă. Biograful dnei Huntington spune 

despre ea că, atunci când i-a scris fiului său, i-a vorbit despre 

faptul că „își amintea foarte clar despre o cercetare serioasă 

a minții și inimii ei, pe când era la vârsta de trei ani, gân-

dindu-se dacă n-ar fi fost cel mai bine să devină creștină”. 

Biografiile lui Janeway și ale altor numeroși autori ne de-

monstrează că este greșită ideea că este nevoie de o minune 

mai mare ca un copil să primească credința, și arată că pă-

rinții au motive să fie nerăbdători în nădejdea lor că cei ce 

sunt copiii lor să poată căpăta credința, așa încât aceștia sunt 

încurajați să caute convertirea timpurie a copiilor lor. 

Ar trebui să fim foarte atenți să nu manifestăm o neîn-

credere nerezonabilă în ce privește aparentele convertiri ale 

copiilor. Vegheați asupra micului ucenic cu dragoste și cre-

dincioșie. Anii lui puțini cer mai multă atenție și o protecție 
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mai blândă. Nu-i dați ocazia să spună, „am fost neglijat, pen-

tru că s-a presupus că sunt prea tânăr ca să fiu creștin”. Este 

adevărat, părinții și păstorii au fost adeseori dezamăgiți de 

unii copii, care au părut convertiți. Dar numai ziua judecății 

poate revela faptul că au existat mai multe cazuri de amăgire 

nedetectată și de ipocrizie în cei adulți decât au fost cazurile 

de dezamăgiri privire la acei copii care păreau să aibă cre-

dința. Copilăria este mai puțin vicleană decât vârsta adultă. 

Ea este mai puțin predispusă să-și pună o mască, anume 

masca religiei. Ea este mai degrabă înclinată spre a accepta 

convingerea de păcat și, cel mai probabil, spre a accepta folo-

sirea mijloacelor care duc la convertire. Oamenii care ajung la 

vârsta adultă sunt mai atenți, mai amăgitori și mai vicleni în 

pretențiile lor false, prin a purta măști, a respinge convinge-

rea de păcat, a se amăgi și a merge așa până în groapa Iadului. 

Este recomandabil să doriți convertirea timpurie a co-

piilor voștri, așa încât ei să aibă parte de cel mai îndelungat 

timp posibil în această lume pentru a-L sluji pe Hristos. Dacă 

„roua tinereții” lor va fi dedicată lui Dumnezeu, anii care ur-

mează vor fi în mod clar marcați de maturitatea proporțio-

nală a caracterului creștin și de abilitatea lor de a se strădui 

mai eficient pentru Hristos. 

6. Vorbiți adesea despre lucrările credinței în dialogu-

rile cu ei. Dialogați cu ei liber și tandru pe teme religioase, la 

fel cum faceți cu alții. Dacă sunteți creștini maturi, cu inima 

caldă, veți face acest lucru natural și cu ușurință. Lăsați ca 
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dialogurile religioase deschise să fie întrețesute în toate 

practicile familiilor voastre. Veți ști în felul acesta cum să îi 

sfătuiți, cum să îi avertizați, cum să îi mustrați și cum să îi 

încurajați. Veți ști ce pași înainte fac ei, veți cunoaște care 

este „nădejdea care este în” ei (1 Petru 3:15) și veți cunoaște 

și ce fel de slujire este potrivită din partea lor pentru Hristos. 

Dacă vor muri devreme sau chiar înaintea voastră, veți avea 

mângâierea faptului că ați vegheat și ați cunoscut înaintarea 

lor în pregătirea pentru a se „muta și să fie împreună cu 

Hristos” (Filipeni 1:23). 

7. Puneți și mențineți înaintea inimii copiilor voștri glo-

ria lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor ca fiind marele obi-

ectiv pentru care ei să trăiască. Atunci când punem un obiect 

înaintea lor, prezentându-l ca fiind ținta pentru toată viața 

lor, dăm o direcție gândirii lor și formăm caracterul lor în 

felul respectiv. Oamenii din această lume știu și acționează 

pe baza acestui principiu. Așa ar trebui să facă și creștinii. 

Obiectivul menționat mai sus este singurul vrednic de un su-

flet nemuritor și născut din nou, și el pregătește calea pentru 

cea mai nobilă înălțare a caracterului. Acest obiectiv îl va ri-

dica pe copil dincolo de a trăi pentru sine și îl va constrânge 

către fidelitatea în slujirea Domnului lui. Învățați-l pe copil 

să stea la piciorul Crucii, unde să așeze împlinirile, influența, 

statutul social, onoarea și bogăția – toate lucrurile, și să tră-

iască cu această dorință: „Tată, proslăvește Numele Tău” 

(Ioan 12:28). 
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8. Alegeți cu mare grijă învățătorii copiilor voștri. Cu-

noașteți-i pe cei în mâna cărora le dați fiii și fiicele voastre. 

Aveți de împlinit un obiectiv măreț și sacru. Învățătorii copii-

lor voștri vor trebui să fie astfel de oameni încât să vă ajute în 

împlinirea acelui obiectiv. Nu este suficient ca aceștia să aibă 

un caracter moral corect. Acesta este adesea însoțit de cele 

mai periculoase idei religioase. Copiii voștri trebuie dați în 

grija unor educatori dedicați lui Hristos, care vor simți că res-

ponsabilitatea lor este următoarea: „Eu sunt aici să-l ajut pe 

acest părinte a-l educa pe copilul lui pentru a fi un slujitor 

pentru Hristos”. Atunci când alegeți o școală, nu fiți vreodată 

stăpâniți doar de reputația academică a acesteia, fiind nepă-

sători cu privire la posibilitatea ca atmosfera acelei școli să nu 

aibă nicio influență religioasă sau, mai grav, copilul să fie 

chiar otrăvit de gândirea religioasă eronată a educatorilor. În 

ce privește trimiterea unei fiice la o școală catolică, un păstor 

înțelept i-a spus unui credincios: „Dacă vrei ca fiica ta să fie 

arsă, pune-o în foc”[2]. O văduvă a primit oferta de a-l trimite 

pe unul dintre băieții ei la universitate unde prevala influența 

unitarianismului. Ea a respins oferta, având încredere că 

Dumnezeu o va face capabilă să reușească într-o circumstanță 

mai ferită de pericole. Fermitatea și credința ei au fost răsplă-

tite cu succes. O tânără a fost plasată în grija unei educatoare 

care nu era credincioasă. Când mintea ei a fost interesată și 

nerăbdătoare de a afla diverse lucruri pe teme religioase, ru-

șinea i-a influențat decizia, și astfel ea L-a întristat pe Duhul 
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lui Dumnezeu. Părinte creștin, rugăciunile tale, cele mai bune 

eforturi ale tale, toate pot fi împiedicate de influența unui das-

căl care n-are credință. 

9. Fiți atenți să nu anulați propriile eforturi înspre bi-

nele spiritual al copiilor voștri. Puteți ajunge oricând la astfel 

de situații prin neglijarea unor responsabilități esențiale, 

chiar dacă vă puteți achita de multe altele. Astfel, rugăciunea 

lipsită de învățătură nu va avea succes. Învățătura fără un 

exemplu evlavios nu va prevala. De asemenea, nu veți putea 

reuși doar cu rugăciunea în familie, fără să vă rugați fier-

binte în cămăruțele voastre. Niciunul dintre aceste eforturi 

nu va avea succes dacă nu veți veghea asupra lor pentru a-i 

păzi de ispită. Ar trebui să vă fie teamă să-i lăsați să se com-

placă în distracții deșarte. O mamă a mers cândva la întâl-

nire cu prietenele ei creștine și le-a cerut acestora să se roage 

pentru fiica ei, căreia îi permisese chiar în acea zi să meargă 

la o petrecere dezmățată. Ea s-a justificat pe sine în ce pri-

vește inconsecvența legată de permisiunea pe care i-a dat-o 

fiicei sale prin faptul că și ea practicase astfel de lucruri în 

tinerețe. Dacă părinții le vor permite copiilor lor să alerge 

direct în „cursa diavolului”, măcar n-ar trebui să Îl batjoco-

rească pe Dumnezeu cerându-le creștinilor să se roage ca El 

să se îngrijească și să-i păzească acolo unde sunt, adică în 

locul distracției! Altfel, n-ar trebui să se mire dacă copiii lor 

trăiesc fiind „robi păcatului” și mor ca niște „vase ale mâ-

niei” (Romani 6:17; 9:22). 
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Păziți-vă ca nu cumva să le dați exemplul unor oameni 

care sunt nehotărâți în credință: acum să manifestați toată 

sârguința și tot zelul și, după o clipă, să nu aveți nici măcar 

umbra unei vieți spirituale. Un copil onest va spune următo-

rul lucru: „religia tatălui meu este una cu suișuri și coborâ-

șuri, cu vremuri bune și vremuri grele. Este totul acum, dar 

după scurt timp nu mai rămâne nimic de ea, ca mai înainte”. 

Dacă vreți să vedeți copiii cum Îl slujesc pe Hristos într-un 

mod uniform, faceți acest lucru voi înșivă. Temeți-vă de acea 

credință vremelnică, pentru o clipă despărțindu-se din mij-

locul necredincioșiei și a lumescului, dar, după scurt timp, 

ajungând să fie ca un pârâu care seacă imediat. Sau, așa cum 

spunea un autor, „ca un torent de munte, alimentat de topi-

rea zăpezilor de primăvară, alergând la vale puternic, pă-

rând că este un râu puternic și permanent.  

Totuși, după câteva zile, acel pârâu seacă, așa că nu 

mai rămâne nimic din el decât o vale seacă, stâncoasă, tăcută 

precum moartea”. Evlavia cea mai profundă este asemenea 

acelui râu lin și adânc. El nu este zgomotos, fiind alimentat 

de izvoare vii, care nu dezamăgesc niciodată, curg întot-

deauna, aducând fericire și productivitate.  

Fiți acei credincioși cu un caracter smerit, statornic, 

inimos, activ și militant, în care copiii voștri să vadă că slu-

jirea lui Hristos este cea mai măreață lucrare a vieții, și să 

fie convinși să participe la ea din toată inima lor. 
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10. Feriți-vă ca nu cumva copiii voștri să vă vadă trăind 

potrivit acestei lumi – căutând onorurile ei, intrând în compe-

tițiile ei ambițioase, dedicându-vă obiceiurilor și modei ei se-

culare. Copiii părinților evlavioși nu trebuie să se regăsească 

printre cei care susțin moda, care copiază lumea și care umblă 

după realizări inutile. „Cum este Hristos furat de ceea ce îi 

aparține?”, spunea un părinte creștin. „Am văzut multe exem-

ple de părinți credincioși și exemplari, care s-au achitat cu 

credincioșie de slujba educației copiilor lor până când aceștia 

au ajuns la vârsta de aproape 15 ani. Apoi, dorința de a-i avea 

în apropierea oamenilor deosebiți și frica de a-i vedea singuri 

în această lume i-au determinat să îi îndrepte pe căi lătural-

nice, permițându-le prietenii, obiceiuri și haine asemenea ce-

lor din lume”. Acești părinți au simțit severitatea mustrării 

divine, au simțit cum inimile lor au fost zdrobite de astfel de 

păcate, de consecințele dezastruoase pe care astfel de hotărâri 

le-au avut asupra caracterului copiilor lor. 

11. Fiți atenți la gândirea pe care o hrăniți în copiii 

voștri cu privire la avuții. Iubirea averilor în familiile creș-

tine constituie una dintre cele mai mari piedici în calea răs-

pândirii Evangheliei. Toate lucrările de binefacere creștină 

sunt împiedicate an după an din această cauză. Părinții pun 

înaintea copiilor lor exemplul unora care se grăbesc să se 

îmbogățească, ca și cum acesta ar fi scopul pentru care Dum-

nezeu i-a creat. Ei dăruiesc puțin pentru cauza lui Hristos. 

Astfel, fiii și fiicele îi urmează pe aceeași cale, chiar după ce 
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au pretins că au cunoscut calea sfințeniei și după ce au spus 

că nu mai sunt ai lor înșiși. Menționarea unor astfel de exem-

ple ar face ca orice creștin adevărat să roșească în Biserica 

lui Dumnezeu. Învățați-i pe copiii voștri să-și amintească 

ceea ce Dumnezeu a spus: „Al Meu este argintul, și al Meu 

este aurul” (Hagai 2:8). Reamintiți-le de faptul că voi toți 

sunteți administratori ai lucrurilor pentru care veți da soco-

teală. Tratați achiziția sau deținerea averilor ca fiind un lu-

cru important doar dacă prin aceasta faceți un lucru bun și 

onorabil pentru Hristos. Nu lăsați ca generația următoare de 

după voi să se aștepte să le lăsați averi mari ca moștenire. Ei 

trebuie să vadă dărnicia voastră fiind făcută proporțional cu 

binecuvântarea pe care Dumnezeu v-a dat-o, binecuvântare 

care se răspândește către toate lucrările de binefacere creș-

tină. Ei vă vor urma exemplul atunci când vă veți duce la 

răsplata voastră. Dacă le veți lăsa copiilor voștri moștenirea 

sufletului vostru dedicat pentru Hristos și a obiceiurilor 

voastre de binefacere, acest lucru va fi infinit mai valoros 

decât să le lăsați aur și argint. Am văzut astfel de exemple. 

Pentru a vă ajuta în aceasta, fiecare părinte ar trebui 

să-și învețe familia despre principiul economiei ca fiind o 

chestiune care ține de viața religioasă. Căutați să îi convin-

geți de timpuriu să facă economie pentru a dărui. Învățați-i 

că „este mai ferice să dai decât să primești” (Faptele Aposto-

lilor 20:35), să scrie „sfânt pentru Domnul” pe portofelul lor, 

în loc să cheltuie banii pe plăceri inutile și care aduc suferință. 
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Învățați-i să caute simplitatea și economia în îmbrăcăminte, 

în mobilier, în stilul de a trăi, și să privească orice cheltuire 

inutilă a banilor ca un păcat împotriva lui Dumnezeu. 

12. Fiți atenți să nu împiedicați eforturile voastre spre 

binele spiritual al copiilor voștri prin obiceiuri greșite permise 

în familie. Astfel de exemple constituie vorbirea ușuratică, 

formalismul în închinarea în familie și discuțiile lumești. Re-

marcile nepotrivite pot să conducă întreaga familie către ne-

glijarea religiei. Păziți-vă de asemenea împotriva atitudinii 

constante de morocăneală și întristare. Unii părinți par să 

aibă credință doar cât să-i facă nefericiți, așa încât nu fac al-

tceva decât să îi irite pe toți cei din jurul lor prin temperamen-

tul lor supărăcios. Există o bucurie cerească în anumiți creș-

tini care proclamă înaintea familiilor lor faptul că religia este 

o binecuvântare și o realitate serioasă, având o influență ines-

timabilă și o putere copleșitoare de a-i câștiga pe membrii fa-

miliilor în slujba lui Hristos. Cultivați acest lucru. Faceți ca 

„dragostea lui Dumnezeu [care] a fost turnată în inimile voas-

tre prin Duhul Sfânt” (Romani 5:5) să le dovedească continuu 

copiilor voștri faptul că religia este sursa celei mai autentice 

bucurii și a celor mai bogate binecuvântări. 

13. Dacă vreți să vă vedeți copiii ajungând slujitori as-

cultători ai lui Hristos, trebuie să îi conduceți bine. Subordo-

narea constituie una dintre legile majore ale Împărăției lui 

Hristos. Ascultarea implicită față de autoritatea voastră va fi 

în acord cu supunerea pe care copilul trebuie să o arate față 
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de Hristos. Obiceiul nesupunerii și al încăpățânării crește în-

tristările copilului, îl face adesea deranjant și neplăcut în 

compania celor din familie și din societate, iar în biserică îl 

transformă într-un membru care nu poate fi gestionat, sau 

chiar într-un predicator neplăcut. Dacă se află în lucrarea 

misionară, încercările frecvente și amare vor fi însoțitori. Un 

slujitor al Evangheliei spunea cu privire la un membru din 

biserica lui, pentru care sperase tot ce putea să spere mai 

bine, că „a fost unul dintre cei mai încăpățânați stejari care 

a crescut vreodată pe muntele Sionului”. 

Când devine creștin, un copil bine stăpânit este gata să 

Îl slujească pe Domnul Isus Hristos cu toată smerenia inimii, 

în orice lucrare în care este chemat și va lucra armonios, efi-

cient și în bune relații cu ceilalți. El intră în holda Domnului, 

spunând: „Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10:9). 

El va avea acel duh ceresc, „blândețea și bunătatea lui Hris-

tos” (2 Corinteni 10:1) și, pe măsură ce va merge din lucrare 

în lucrare, va fi în măsură să spună asemenea lui David, „su-

fletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil” (Psalmii 131:2). 

„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule” (Psalmii 40:8)! Având o 

astfel de atitudine, va descoperi satisfacția prețioasă într-o 

viață caracterizată de o lucrare de succes pentru Domnul lui 

aici, pe pământ, și apoi „în nădejdea slavei lui Dumnezeu”. 

Dacă vreți ca, printr-o creștere bună a copiilor voștri, 

aceștia să fie pregătiți pentru a-L sluji pe Hristos, studiați 

modalitatea în care Dumnezeul cel sfânt conduce această 



114         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 8  |  FAMILIA CREDINCIOASĂ 

lume. El Își conduce poporul ca un Tată, este convingător 

fără a manifesta slăbiciuni, iubește și arată îndurare, dar în-

totdeauna potrivit cu dreptatea, este răbdător și îndelung 

răbdător, și totuși strict în mustrarea și pedepsirea lucruri-

lor rele. El îi iubește pe copiii Lui, dar îi mustră și îi discipli-

nează în avantajul lor, încurajându-i la ascultare, fiind hotă-

rât ca să-i determine pe aceștia să Îl asculte, și ferm la fel 

cum este scaunul Său de domnie cel veșnic. Copiii Lui au 

toate motivele să se teamă de El și să se ferească în a-L jigni, 

și totuși îi asigură de faptul că a-L iubi și sluji va fi pentru ei 

începutul Raiului pe pământ. 

Ici și colo am vorbit despre interesul mamelor și partea 

lor în acest subiect. Responsabilitățile și influența maternală 

constituie fundamentul întregii lucrări de educație a copiilor 

și de pregătire a lor pentru slujirea lui Hristos. O mamă creș-

tină poate să binecuvânteze această lume mult mai bogat 

prin copiii ei decât au făcut-o mulți care au stat pe scaune de 

domnie. Dragi mame, providența divină îi așază pe copiii 

voștri în grija voastră specială exact în acea perioadă a vieții 

când au loc primele impresii în viețile lor, cele care rămân 

pe veci. 

Faceți așa încât influența voastră să fie „sfințită prin 

Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune” (1 Timotei 4:5) și 

dedicată obiectivului înalt al pregătirii copiilor voștri pentru 

„lucrarea lui Hristos” (Filipeni 2:30). 



COPIII, EDUCAȚI PENTRU HRISTOS  |  HOOKER  115 

 

Fraților implicați în lucrarea sacră a Cuvântului: Am 

făcut noi oare ceea ce trebuia să facem și am cântărit noi 

responsabilitățile noastre cu privire la acest subiect așa cum 

trebuie? A fost străduința noastră făcută cu suficientă reve-

rență în relație cu cei ce sunt mai tineri decât noi și având în 

vedere pregătirea lor pentru a-L sluji pe „Domnul secerișu-

lui”? Un păstor ar trebui să se obișnuiască să le slujească co-

piilor puși în grija lui și să știe ce fac părinții acestora spre 

binele și pregătirea lor pentru a-L sluji pe Domnul Isus Hris-

tos. Trebuie să acționăm eficient și consecvent asupra min-

ților părinților. Trebuie să le predicăm, să discutăm cu ei, să 

le stârnim conștiințele în ce privește responsabilitățile lor. 

Ar trebui să stăm alături de ei în casele lor și să le punem 

întrebări ca acestea: Cum vă vedeți responsabilitățile față de 

Dumnezeu în ce-i privește pe copiii voștri? Care sunt aștep-

tările voastre în legătură cu utilitatea lor viitoare pentru Îm-

părăția lui Dumnezeu pe pământ? Vă achitați de responsabi-

litățile și îndatoririle voastre având privirile ațintite către 

scaunul de judecată al lui Hristos? Ce mijloace folosiți așa 

încât să vă atingeți aceste obiective? Doriți să vedeți gloria 

lui Dumnezeu și convertirea acestei lumi pierdute prin con-

tribuția „copiilor pe care Dumnezeu vi i-a dat cu mult har”? 

Astfel de întrebări, care provin cu seriozitate dintr-o inimă 

de veghetor asupra sufletelor, vor atinge inimile acelora în 

care se găsește har. Ei vor fi treziți la conștiinciozitate și ac-

țiune. Trebuie să-i ajutăm pe părinți să conștientizeze starea 
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în care se găsesc ei și familiile lor înaintea lui Dumnezeu și 

față de această lume. Dacă vrem să creștem aceste persoane 

pentru viața divină, nu există vreo cale mai bună decât să-i 

stimulăm să se achite de responsabilitățile lor înalte și seri-

oase. 

Către părinții creștini: Copiii noștri au fost mult prea 

mult timp educați fără referire directă și singulară la gloria 

lui Hristos și la binele acestei lumi decăzute, de unde prove-

nim și noi. Dedicarea lor pentru lucrarea lui Hristos a fost 

peste măsură de nepotrivită. Din acest motiv, și din multe 

altele, lucrarea de evanghelizare a lumii a încetinit. Dacă ar 

fi să vă vorbesc folosind cuvintele unui părinte creștin pro-

fund interesat de acest subiect, ar trebui să vă spun aceasta: 

„Se vorbește mult și pe bună dreptate despre responsabilita-

tea creștinilor de a-și dedica avuțiile lui Hristos și adesea se 

face precizarea că, atâta vreme cât ei nu acționează pe baza 

unor principii înalte, divine, lumea aceasta nu poate fi con-

vertită”. Și este adevărat, dar temerea mea este că mulți din-

tre cei care își cunosc obligațiile cu privire la felul în care își 

gestionează avuțiile uită că trebuie să dea socoteală înaintea 

lui Hristos, înaintea Bisericii și înaintea lumii necredincioase 

pentru copiii lor. Cu siguranță că este nevoie de bani pentru 

a duce mai departe lucrarea de evanghelizare a lumii, dar 

trebuie să știm că o mie de inimi sfințite vor face mai mult 

decât milioane de dolari. Atunci când copiii ce provin din fa-

milii evlavioase, care au duhul adevăraților creștini, se vor 
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dedica pe ei înșiși lucrării de convertire a lumii, nu vor mai 

exista locuri întunecate, pline de cruzime și nelegiuire. 

Există oare vreo responsabilitate mai înaltă pe umerii 

oamenilor decât aceea care îi cheamă să-și pregătească copiii 

și să îi educe în beneficiul acestei lumi? Dacă aceasta ar fi 

dorința noastră constantă și prioritară, cu siguranță că ea s-

ar vedea în învățăturile și în rugăciunile noastre, cu sigu-

ranță că am veghea împotriva oricărui obicei sau a oricărei 

influențe care ar împiedica împlinirea acestor dorințe ale 

noastre. Copiii noștri ar fi învățați cum să se stăpânească, 

cum să se lepede de sine, cum să fie harnici și să depună 

efort. N-ar trebui să ne facem vinovați de o pendulare ne-

dreaptă între Hristos și lume. Fiecare părinte ar trebui să știe 

pentru ce anume își pregătește copiii. Fiecare copil ar trebui 

să știe pentru ce trăiește. Conștiința lui va simți presiunea 

responsabilității. El nu va fi necredincios față de obiectivul 

care este pus înaintea lui fără să-și încalce conștiința. Nu ar 

fi oare o astfel de educație binecuvântată de Duhul lui Dum-

nezeu și nu ar fi oare copiii noștri convertiți de timpuriu? 

Apoi toată energia lor va fi dată lui Dumnezeu. 

Părinți creștini, orice găsește mâna noastră plăcut și 

drept să facem, haideți să facem cu toate puterile noastre 

(Eclesiastul 9:10). Vremea copilăriei celor care ni s-au dat în 

grijă trece repede, odată cu timpul. Haideți să ne însușim 

atitudinea primilor propovăduitori ai creștinismului și să-i 

luăm pe copiii noștri alături de noi în străduința dragostei. 
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Fie ca țelul nostru să fie îndreptat către împlinirile mărețe 

ale evlaviei. Cel firav ar trebui să devină ca David, și David 

ca un fiu de Dumnezeu. Ar trebui să încetăm să fim acei băr-

bați și femei, ci să avem în noi atitudinea unui Taylor, Brai-

nerd, Martyn sau Livingston. Ar trebui să existe astfel de 

creștini în fiecare biserică. Da, de ce să nu fie fiecare biserică 

alcătuită din astfel de oameni, așa încât locuința lor să fie 

prea strâmtă pentru ei și, fiind constrânși de dragostea lor 

pentru Hristos, să se avânte în lucrarea creștină neobosită 

peste toată fața pământului. Având astfel de stâlpi și pietre 

prețioase în templul Domnului, cu siguranță că el va fi fru-

mos. Binecuvântată cu astfel de susținători ai cauzei lui Hris-

tos, Biserica va fi puternică în lucrarea Domnului ei. Binecu-

vântată cu astfel de mesageri ai mântuirii înaintea păgânilor, 

lucrarea de evanghelizare a Neamurilor va avansa rapid. Pe 

măsură ce aceștia vor înainta și vor propovădui dragostea 

Mântuitorului, puterea Evangheliei va zdrobi locurile întu-

necate, acolo unde va pătrunde acest strigăt: „Ce frumoase 

sunt pe munți, picioarele celui ce aduce vești bune, care ves-

tește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește 

mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ,Dumnezeul tău 

împărățește!’” (Isaia 52:7). 

*  *  * 

Fragment din lucrarea Children to Be Educated for Christ: in Re-

ference to the Heart, the Mind, and the Physical Constitution, 

American Tract Society. 
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*  *  * 

Edward Hooker (1794-1875) - predicator american congregațio-

nalist, autor, profesor de retorică și istoria bisericii; s-a născut la 

Goshen, Connecticut. 

 


